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ভ্রীপীশঃ 

ভূমিকা । 

ইংবাজী ১৮৫৭ সনত মব বেতিয়া কলিকাঁতার পর! 

আপোন মা ভূমিটল আহৌ' বাটত এই র'মনবমী নাটক 

খানি বচনা কবিছিলে! | পাছত “সমখে সমযে তকণোঁদয 
লম্বাদ পত্রত ই মুদ্রিত হইছিল | মধ ইয়াৰ সেই পর্য্যস্তই 

সীনা বুলি, স্ছিব করছিলো । 

মেটুর শ্রিষ পত্ী উ্মতী ত্রজগ্টন্দবী দেবীর এই ইচ্ছা! 

ল্যাস্বল নে, কামনবমী পুথির আক।বেরে গুলাব । সেই 

ক্বি মেক বাবশ্বার অনুরধোপ ক্লবে | কিন্ত ম দেই কথাটিল 

তেতিনা কান নকবিলে। | ইংরাজী ১৮৬৭ সনত হেতিবা রাজ- 

কার্ধ্য উপলক্ষে নর্গী।ওর পর' ধুরুরীটল আহ! তেভিযা হ্যাক 
ছাপিবইল মন করিছিলে। | কি ঈশ্বর ঈচ্ছ! 1” মোর পতী 

সেই জমযতে স্তৃত্যু ছল । নাল! কারণত থাকি সেই প্রি 
অন্গরোগ ইমান দিনে পালিবটল নোষারিছিলে! | এভিয! 
ইবণক মুক্তা যন্ত্রতল পঠালে1 | ছূর্তাগ্যর বিষষ এই যে, যি জন 

ইশাক দেখি সন্তোষ পালে হতেন দেই জন মোরগচুরত নাই ! 
তথাপি ভরসা করে? আমাব* দেশর“ লোক সকন্ভল ইযাক 

পড়িৰ ?* দেই হলেই মধ চগিতার্মতা লাভ করিম । 
অকণোদয়ত যেনে ছাপা হইছিল এঁতিখা তাঁত অলপ 

লর চর ছুইছে ৮ আব আমি যেনে ভাবায়ে সদায় কথা 



(২) 

বার্ভা ক তাঁকেছে ইয়াত ব্যথার করা গইছে । এই ঘটনাঁচী 
সুধাহাটীতে ঘটিছে এনে অনুমান করিব লাগে । 

পরিশেষভ কুতঙ্জতারে ব্ৰ!কার করে] যে আমার প্রিষবন্ধু 

জয়ুক বাঁরু মাধবচত্দ্র বরদলই মহ্থাশযে এই রাঁমনবমী ছাঁপাঁর 
বিবষে বিস্তর জাঁছায্য করিছে | ভেওর সঙ্গ যতাঁর নিমিত্েছে 

বিদেশত প্লামনবমী মুদ্রিত ছব পাঁরিলে | ইতি । 

মি রী ঞ্গুণাভিরাম শর । 
আষাঢ় ১৭৯২ | 



রামনব্মী নাটক । 
শাস্পীীসি 

এই পুথীত লেখ! লোক সকলর নাম | 

পুকষ | 

রাম বঅথৰ! রামচজ্"-নাষক | 

হুরস্ীথ.. ভেওর পিতা | 

দেবদত্ 

রঙ্গনাঁথ 
শিৰকান্ত--"নাধিকার পিতা! | 

সর প্রতিবাসী 

মন্গলু ..শিবকান্তর গোলাম ] 

নিগদতি - হুরনাঁথর থোৌঁলাম। 

কুলনাখ.****পুজারী ব্রাঙ্ষণ | 

মহাজন | 

খাঁটনিয়ার | 

পণচনি, আলধরা ইভ্যাদি 

তকভ, এবং সমতিব্যাহারী' 

ব্যক্তিগ্বণ | 

সাঁজভোলা । 

দতো! 
পরগণীয়া মানুহ | হম] রী গা 

স্ত্রী! 

নবী ... ... নায়িকা | 

্তী 
৬ সারিকার সখী। 

ফুলেশ্বরী...নায়িকার যাত। | 
শিবা * *... নারায়ণর আ্ত্রী | 

সুরিপ্রিযা ... .. মাধিকার 

প্রতিবাঁসী | 

সোঁণাফুলী ...... নায়িকার 

সহচরী (বেটী)1 
পেলনী...নাখিকার ধাত্রী 

(তোললীয়া বেটী)। 
জীকাফুলী ... জয়স্তীর বেদী | 

শিবকান্তর গুছ পরিজন 1 

ছুরনাথর গৃছপরিজন. ! 

চি ইসস 





রামনবমী নটিক 
৮ পর শিস 

প্রথম অঙ্ক ৷ 

প্রথম দর্শন । 

নি এাঘুগন বা 

,নার।য়ণ আৰ ধর্মানাথর প্রবেশ । 

নাবাষখ | শুনিছেনে ? হবভকত । 

ধর্মনাথ | কি? 

ন্বাঘণ | কলি রতি অধ্যাপকব জীএকে কাল, বোলে, ঠেও 

হুন্ত কালি গধুলী ব%বিট্ল বোঁষ।ত শিবকান্ত ইতব বেটি 

গেলনীক লগ প্াইদিল, তাতে তাই কলে দে শিবকান্তৰ 
নবমী বোলা জীএক জনির গিবিএক মৃত হল | 

ধর্ম 1. সিইতেঁনো কেন্সেটক শুনিলে ? তবপরা মানুহ আহি- 

ছিলনে কি ? ৃ 

নাঁরা । শিবকান্ত গক্দাতীবব পবা আঙ্বোতে , জোঁযাইএকর 

ঘরভ দোমাইছিল । ,সেই দ্দিনাই হুল দষ্জাধাইএক 

*জহুনত পবি মরিল | 

ধর্ম | অস! অন? বর শোঁকৰ কথ ! সেই চোঁষালী- 

ঈীত বাজে শিবকান্তব আঁক লবা চোষালী এটীও 
নাই | তাঁইএ যদি ভালে থাকিল হতেন তেও 



নণরং | 

নাবা | 

ধর্ম | 

বামনবমী নাটক । 

তেও বুরঠক।লঙ স্ুখে থাকিল হেতেন। দিও গল 

যাঁর ছয ভার এনেছে, হয | উস! হরি! হরি! 

এস ! তাঁব তেস্ন দশা হ্বই পাব ! নয ভেতিযাঁই 

' ৪ এনে কগা নকবিবা ! আমার হাঁক নুশ্চনিলে | 

কি কবাছ্ছে দ্েওহ এতিবাঁর কাঁলর ম)নুহুর কথ। | 

কি? তুমি কি কইছা, হুবিভকত? তাঁক তুমি 
আরে হুবিএছে বুজিলে | আমার বুঝিবর 
লাধা মহল | 

মধ কলৌ। কি?» মেতিয! ধিবকান্তর সেই চোষাঁলী- 

টব ন্বামকরণ কবে তেতিয! মঘ কইছিলো যে তিথীব 

ামে নাম রাখি ০নপাষ, বাণিলে ধাবি হয তাছে 

সি কলে বোলে হাব ঘইনিএকে ভুন্নু সমাজিকত 

সেইনামটা পাইছে সেই নামেই ভাল | এতিষা 

কেনে | আমার হ্বাক মুঙ্জল। | হুবিতকত, তুমি 

বা! | ময শ্ুত্র শেখচ কবি আছে | 

[ ইতি প্রস্থান | 

(মচছ মনে) কেনে দেখোন | তার জেৌোসাঁইএক 

মবে ই আকেখ কেনে বচন বোলে | ইএ সইতে ভাব 
কিব। আছে ছবলা 7? তেনে লহলে এনে কথা কিষ 

কব? ঘি হগুক শিবকান্তর ঘরলৈ বীগও | তীর্থর 

পরা, আহিছে নাক্ষাঁৎ করাও হব | বুজ লোখাও 

কব । (স্পন্টকৈ) হবিভকত ময এভিযা বিদাঁষ 
হল্পো আবেলিটি আকেঠ আহিম | 

নেশধ্যর পরা-যায়গে,। বাক | 

| ধর্ান।খর প্রস্থান । 
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গুখন অক্ষ! চু 

দ্বিতীষ দর্শন | 

শিবক।ভ্তব* বাটী 

ফুলেশ্বরীঃ পেলনী এবং জ্নযান) গৃহ 

পরিজনর প্রবেশ | 

ফুলেশ্ববী | (কান্দি কান্দি) | শৌসাই। এনেছে" কপালত 

, আছিল ! হাঁ গৌসাই ! অ-মোর-আইটী-ও ! 
মধ ভোঁক কেনেক চাই থাঁকিম ও ! অ-মোঁর মো 
নাই ও (ক্রন্দন) ' * ২, 

গেলনী | আই ! উঠক 1 কান্দিলে আর কিহছব? আমার 

কপালত ঘি আছিল সেই হল | আআ! মোর সোনাই 

ভোঁকনো এই গাঁভরূ কাঁলত খাঁরমণি নিপিদ্ধা দেখি 

*কেনেকেই জীমও্ঁ ! অ! মোর আইছী ও? 

শচপরিক্জম সমন্তরে ক্রম্দদ ) 

শিবকান্তব প্রবেশ | 

শিবকান্ত | আইটার মাক। কিনে! এনে বিষ্কুল হল! ? 
আনব বিষাঁকুল হলেনো কি হব ? নেকান্দিবা | 

নেকাঁন্দিবা | শোক এবি এভিযা যাতে জাতি কুল 

লাজ কাঁষ রষ তা মন্দ করা । পিছত যাৰ বি 

কগালত আছে মেই 'হব। মা 
ফুলে | অ! মৌর আইটী, 'ও এনে মাঁর* বাপের 

"ভোর কপালত পাইছ্থিলি ও ! তেক জনমাই 
আ।মি একো সুখ দিব নোয়ারিলো | অ! মোর 

আইটী ডী! 



৪ রামনবমী নাটক ! 

শিব | আইটীর মাক! মোরে শপত নেকীন্দিবা | কান্দি- 
দলেনো কপালর"' ভ্েখা খণ্ডাৰ পারিবানে ? যদি 

পাৰা তেন্তে এবচর কান্দা | যদিছে নোঁযার! 

* তেন্তে কান্দিনে] শরীলটোক ছুঃংখ দিবব কি সকাঁম ? 

ফুলে | অ! মোর সোনাই ও ! (স্বমির প্রতি ) ছয়! 
এখেববাকি ? এখেত গঙ্গা» গযা, কাঁশী, প্রযাঁগ, করি 

ফুরক: ঘরত থক। কেইটা দিনে! ইঘর সিঘবকৈ 

খেদাওক ময জলা জুই কুবা আগত লই পুরি মরে! | 

(এই বু হিযা ভুকুষাই কান্দিবটিল থবিলে ) 
শিব | কোন আহ ইক ধব | মন্ুহছ জনি একেবাবে বিয্- 

কুল হুইছে,* ভি৬বটৈ নে। (ফুলেশ্ববীক সকলোষে 
ধরাধবিটক ভিতবটল নিলে ) ( পেলনী ব্যতিবেকে 
সকলরে প্রস্থান ) 

পেলনী | (মনে মনে ) অস ! গোসাই ! আমার কঁপাঁলত 

কনা বিধ(তাই ইমাকেছে লেখিছিল | আপোনাৰ 

লরা চোসালী একো সাইএং | ন্রিইতর এই 
জনিকে তুলিতাঁলি ভাঙ্গব করিলে', এইর মুখ চাই 
এইর লগতে দিন খেদাম | তাকে! ঈশ্বরে বঞ্চিলে। 
আযাব আঠ আঙ্গংলীয! কপালত কনা! বিধতাই 

ইয়াফেছে লেখিলে | অস! হরি! হরি ! 

গোসাই। - 

হুরিপ্রিয়ার প্রবেশ ৷ 

হুরিত্রিষা | আই কিছল কিষনো! কান্দিছ ? 
প্লেনী | আমার কথা আবূ কি শোদা আই ! এতিয়া 

আমার মরিলেই ভাল । 



প্রথম অক্ষ । € 

ছবি | এ! আই! কি কম! আমার কিবা কবিবর সক্তি 

আছেনে ? 
পেলনী | ছুংখর কথা কি কম! আই! সিদিনা খোন চোঁ- 

য়ালী জনিব নোৌষাই তোলন্ীী হল | মযেই সেই 

কাঁল শত্রর ঘরভ জননি দি আছিলো | এভিয়াছে 

এনে হবটৈল পাঁলে | এঁটী লরা চোঁষালী এরি যদি 
তাঁব তেনে হল হেঁতেন--লিও নল | কাঁউরি খোষ! 

গণকে দেখে! পাঁজী পুথী চাঁই কলে বোলে নবশীষে 

» স্ুভগ! যোগ পাইছে । " 
হুৰি | এতিযাঁৰ গণকে মুঠে খাঁছে জানে |. গনিব পিটিৰ 

নোযাঁরে | এই দবে ফঁকি ফ্ুকাকৈ পেট প্রবর্ভীই 

থাকে মাথোন | তাল চোযালী জনি, দেহি ! কেনে 

অবস্থা হল | এভিঘা জেনেছে দিন কাল হইছে 

ভালে থকাঁই বর কঠিন | 

পেলনী' | আশীর্ধাদ কব! আই ! ভালে থাঁওক | 

শিবার প্রবেশ | 

পেলনী | (মনে মনে) মর ! এই জনিবা কেলেই আহিছে ? 
কার কত কি হুল, কার কত কি নহল্ এই বিলাঁক 

রুজ লর্ুটল আর দন্দ করিবটল আহিছেনে কি ? | 
শিবা । হের! পেলনী ! সিদিনা ধোঁনরে পেবা কেই বেলি 

তোর এখেলৈ আহে! | তোক লগকে নেপাও | 

পযস1 কেইটা দিব লগা আঁচিল যে কি.করিলি ? 

পেলনী | বাক! আই ! দেখিছাই গিরিইভর এই বিপত্তি 

* ্ছইছে | কেই দিন মান থাক! পিছে পষসা পাব! । 

তোমার পধসা কেই লই 'আমি হেই পলাই 
নেষাণ্ড | 



রামনবমী নাটক । 

শিবা | তোরে দেখো বরবর কথা | মফ 'আকেখ ভাঁলক 

এতি স্থথিলে! তাঁই ননাঁকেখ বর বব মাত মাতে । 
কটারজী বেটী ! বান্দী! বর সাঁহু পাঁই গলিনে ? 

হরি | "থাকা ! আজিঃএকো বুলিব নেলাগে | পিছে হি 

হয হব | আহা! বাই! সঁজ লাগিল | ঘরইল 

য19 লব! চোষলীয়ে কাঁন্দিব | 

শিবা | €ভোব লর) চোঁযাঁলী আছে কান্দি | তষ যা 

ময এভিযা "নাগ | এবেলি ইঘর লিঘব ৯ক 

ফুবি আঙ্কোগই | 

[ শিবার প্রস্থান । 

গেল্নী | এই জনির সাঁজ লাগিলেছে ফুরিবর জম হুয | 

জানো আই ! এইর কথা সকলো জানো । 

হরি | এরি পেলোয1 আই ! বি বিমানটল নামে, লি.লিমাঁ- 
নিলি ভিতিব। 

[ ইতি নিঙ্কান্তাঃ | 

তৃতীয দর্শন | 

কামদেবর বাটী। 

ক'মদেব আব রানচন্ত্রব প্রবেশ । 

কামদের | বন্ধো । আহা ! এই থিমিদিন তোমাঁক নেদেখি 

মন বর ভীবনাঁত আছিল | আজি ছে আনন্দ! 

রামচন্দ্র | বন্ধো 1 ইমান দিন মোমাইঅকর ঘবত সকলে! সুখ 



কাম | 

লাম ! 

কাম। 

বাম । 

কাম । 

রাম । 

কান | 

রাম। 

কাম। 

গুথম অঙ্ক । 

গাইছিলে! | কিন্ত তোমাত বাজে অইন কোন লগ 

সমরিযাঁ সকলব কাঁকত *নেপাঁয় বর ভাবনা করিছিলৌ। 

ময ষে এগ বিলাকিল কাকত লেখিছিলে এ৪ 
বিলাকে পাইছিল নে ? 

মোব কেই খন হলে পাইছিলে! । এতিয? ডাকত 

বলীদ নাই | নার্পাও বুলিলেই হল | নকবাছে 

বন্ধো 1 ইষার মানুহ বিলাকে দুবদেশর বন্ধুয়ে 
সইতে কেনেকৈ প্রীতি রাধিধ লাঁগে নেজানে | 
কঁকত নেলেখে মিচীই কষ লেখিছে! | মুখ'ভছে 
ককাই 1! ভিতরটল যোঁযা যদি ** একো নাই 
বুপাই |” ইত 

তকেতো বন্ধো ! ময মনত বর বেজাঁর পাইছে । 
সি. কথ! এবি পেলোৌষা ! কেই দিন মান তৌঁমাব 

সইতে থাকি মনব হাবিলাৰ পন্নরাও | 
মোর এই মাহর পেঁরা মনটো। বর উদ্দিপ্ন হইছে 

একোতো স্ুখ পনেল[গে | সর্বদাই হীন্ি মাতি 

থাঁকিবটল ইচ্ছা যাঁষ কিন্ত তেনে কবিলেও অলপতে 
বেজার ধবে | তাব পরা আঁকেখ অকল জরিয়] হুই 
থাকো গই | ভাঁতো স্থুখ নার্পাও 1 যঁতে ততে বর 

অন্থুখেই হেকাল যাঁই। * 

ভুমিনো ইয়াঁর' কিবা কারণ অনুভব করিৰ পধরিছা লে? 
নাই ! একোকে কব নেযোরে। | 
মষ এটা অনুভিব কঁরিছো | বোঁধ » হর সেইটো 
অবশ্যে ছৰ | নতুবা, ববির নরীয়। একো ন্কাই শুদাই 

** এনে কিষ হল । 

কোধা চোন ! মোঁবে শপত কি? 

এতিয়া ,তোমাঁর যেখবন কাল উপস্থিত | বিশেষতঃ 



রামনবমী নাঁটক । 

বসন্তকাল ! ঘি*জমম, পথ্য নছলে নরীযা! পবিবর 

অভি সম্ভব । 
রাম |,কিনো ? নুবুজিলে! ভালকৈ কোঁষ! চোঁন ? 
কাম। 

বাম | 

কাঁম | 

রাম । 

কাম । 

রাম | 
কাঁম | 

রাম | 

এ ভাঁকে নুরুল! | পঢ়া নাইনে । 

“ বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং অথব1 অগি লেবনং | 

অথবা যুবতী নাবী অথবা নীশ্ব ভোজনং ॥” 

ত্বমি ঘি কালভ তবি দিছ! ই দকলোঁভটৈ বিষম ! 
লগত যুবতী ভার্ধ্যা নছলে একোঁকে তাঁল নেলাঁগে | 

মি যুবার যুবতী আছে তাল চাঁবা চোন | তাঁর 
অইন হেজাঁর অন্থথতো স্বুখ | নতুবা অন্য প্রকার 

সুখ দিবপবা বন্ত থকাতে। অন্বখ পোয়া যাঁষ | 

মৌক ভেঙ্গচাঁলি করিছানে কি? 

নহয ! ইত ঙ্গ,চাঁলি কর! কথা নহুয | ভুমি নমানুহ 

বুজা নাই | থাক! পিছে বুজিবা | 

তেনে হলেও মোক তেনে নেভাঁবিব! | অ! বন্ধে ! 

শিবরাত্রিলৈ কেই দ্রিন মান আছে? 

আজি সপ্ডমী | আর সাতদিন আছে | কেলেইনো ? 

অইন সকাঁম একোনাঁই মোমাইঅকর ঘরটল যাম | 

বাঁক যাবা! এতিষা একেলগে লুইতত গাঁধুই 

আহ্ৌোগই বলা | আজি অ?ণনক দিল তুমিষে লইতে 

একে লগে গা ধোঁষা নাই | 
বাক বলা ! 

[ ইতি নিষ্কান্তাঃ। 

৮ স্মিত... 



প্রথম অঙ্ক । 

চতুর্থ দর্শন | 

রাজআলী । 

মঙ্গলুর প্রবেশ | 

মজলু | ( স্বগিত ) গিবিইতর ঘরত খাটতে খাঁটেশতে দিন 

গল । আঁপোৌনার একে! বন্কে করিবর আহুরি নে- 

পাও ॥ এনেটৈ কেনেকৈ থাঁকিম | ইম্টমন দিন 
করি খুধালে! স্ইেঁভেন যাঁতো আষে সোীকুলমক বিষ 

শদিব খুজিছে দেখিছে | কথাতে “ শ্বোলাম ছে গোঁ" 

লাম, গোঁলাঁম হে গোলাম ”| কি বব গ্রোলাম 

পাইছে ? এতিষ! নিদিন “আছেনে ? * যেতিযাঁর 

দিন তেভিযাই গল | চুমা খোঁধা ঠাই * * 1০” 
সোণাফুলী চোষধালী জনী দেখিবটলৈ ন্ুষনী 
আঁক বন বাঁবিতো৷ কাঁণি | আর্ঁষে বুলিবৰে পেবা- 

তাই মোক দেখিলে মুরত কাঁপোঁর লষ | শিরি- 
হুতর জীএক আই” দেয়ে মোঁক দেখিলে পেম! 

লিকৈ সোঁগাঁফুলীব কথা শোঁধে | আঁক তাইর 
আগতো! মোর কথা শৌধে | যদি তাঁইক হে পাও 
থাঁকিন, ছলে বি ছষ হব | 

নয়ন্জ্ীর প্রবেশ । 

(তাইক দেখি) বঃ এই আহিছে! এই দেখে! 

এটাইকে তিবী তিরোত্তা আনা দরব দি ফুবে, | এইত 

শোধোঁচৌন | লগত এটা কা এজনি নহুলে »নচলে | 
“4 প্রকাশ্যে ) কৈ গইছিলা আই ? 

সষক্ী | এ! কিশোঁধ? বুপাছে ! ধজারল গইস্থিলে, 
বন্য বেস্থুুনী জুই চাই মবগ। 

২) 



১৬ রামববমী মাঁটক । 

মঙ্গলু | কিনে! কিনিবলৈ গইছিল! ? 
সমন্দী | * বশিফাব দোকাঁনট্তৈ এট| দরব কিনিবংল গইছিলে? 

ভাতে নি ধি ফেরাছে দিলে ! তাক দেখিলেই 

* খক্দ উঠে । (সি আকেণ “ কলে বোলে এই বেলি 

হুন্থু মেই বস্তুর ** এমদাঁনী ” অহা নাই | 
মঙ্গলু ॥ কি বস্তশো? আই ! আমি শুনিব নের্পাওনে ? 

অযজ্দ্রী | তোঁরনেো শুনিলে কি হব ! মোঁক কিমাঁন বস্ 

লাগে নেজাননে ? 

মঙ্গল । মঘ তোমাক জাঁনো। তেগআঁই কাঁটিলনো।? 
কি বস্ত ? 

সধক্্রী | ভাঁকনো *তয কিষ শোপ ? আজি কলি মে.ব ঠেঙ্গত 

শরণ লোষ! মানুহরছে একাল লাগিছে | 

মঙ্গলু | তেও আই ! কোষা চোন কিনো? কাটল ? 
সযক্ত্রী | কাম সেন্দ,র | 

মজলু | ইযারেনো কি হুষ ? 

সধন্ত্রী | পরর তভিরোতো আঁক পর মুনিহ ঢুইকে! লগ 
লগণৰ পাৰে | 

মঙ্গলু | কাঁটলনো আই ! মোর বগে ডুব কোঁধ।? 

সধক্্রী | এ! আই কি মানুহ অ এইটো? তযকার! 
আগত নক যদ্দি কব পারে । 

মঙ্গলু। বাঁক আই। গুকব শপথ খাইছে! নর্কও | 
কোধা আই ! 

অধজ্সী | রাঁঘ ! রাম ! এনে ণপথ খাব পাষ নে! বাক কও 

শুন, তহতর ঘরত যে সোণাফুলী বুলি নবমী 

* আইটীর বেদী চোযালিটী আছে তাইলইকে ! তাই 
ছুন্ু এটা মীনুহুক খুযাঁব | 

মন্গল্প | ককনে! খুযাঁন? অ! তাইর স্বভাবটা ভাল নহ্য ! 



সফর 

মঙ্গল | 

সয় 

গুথম অঙ্ক ৷ 

অগ্য।পকব পুতেকক ? ববাঁর পুতেকক? ইত ছুইকো 
হলে মঞ্চ তাঁইর গীদে গ্বীদে 'ফুবা দেখিছেো,। 

| দিও হব পাঁরে ! এতিষাঁর ভাঁল মানুক্ছব লবাই 
বাঁন্দী বেটা +লছে চকু দিখটলু, ধরিছে । তেই তাই 
হলে দবব করিবটল দ্ঁগুতে ভাব নাঁম কুশল বুলি 
কইছে | তষ যা ময় এই পিনে স্বাজরিকীমাঁৰ পছু্- 
লীষে সোমাও | 

(স্বগত ) এইভ বাঁপেকে শোধেঁ।র 1 কাম সেন্দ,- 

* রন! কেনে কত পাঁই, কিমান দব , ( স্পঙ্টটৈ ) আই । 
ক।মসেন্দ,রনো। কেনে ? কত পাঁষ ” কি দরশো ? 

॥ এ-বোঁপাঁই ভার বহ কাঁম চর্ঠইব গার শিচিন] | 

দিনত ফৌঁট লই আকাশটল চালে তর! দেখি 1 
দব বব মরগ | টকাত এবাতি | যাঁকে তাঁকে 

বণিষাই নিদিএ | চিন। মালুহক কে দিযে | উহ 

গলে মিচ। মিচিটক এবিধ দিব তারে গুণ নকৰে | 
বাঁক ময এতিয! “ও | (প্রস্থান) 

(স্বগত) হেই আই 1 তাইনো কাঁক দবব কবিব 

খুইছে ! আমাক দেখোশ এনেই পাঁষ! বহু 

ঝুলিলে মেও | এনে টেখকনে। দবব কবিৰ লাগে 
কিষ ? অইন কোনো ভাঁল মানুহর * লরাক হে? 
কুশলনৌ কাঁব "নাও | ভাঁবগুণি মঘ ইয়াকে জনা 

নাই | ভাই চাঁগৈে মিচাই এট! নও কইছে । 
ভাকেইনো কব কিয ৭ দরব করাত জানে শিচা 

নামত হয ? কেত্তিযগ মহষ | এইছে মোক 
*ভুককিয়ালে | ইযার মম লও | বদ্দিছে বুজ পাও 

তেস্তে এটাইকে শিকাঁম বাঁপেকে 1 যি তক 

নোষাঁবো তেও তাঁইকতো! এবেলি পাম | বণিযার 



৮২ বামনবমী নাটক, 

দোকানত কাম সেন্দুবর বুজ লও | এতিষ| যাও । 

প্লম ছলে আঁকো ,গালি পারিব 1 

[ ইতি প্রস্থান । 

শা পেশ ২৮ নিস্পাপ 

পঞ্চম দর্শন | 

শিখকন্তব »ণ্টা। 

ফুলেশ্খরী, জয়ন্তী এধং নবমীব প্রবেশ | 

জবন্তী | 'আমই 1 দোণাক্ুলিষে কইছিলগই বোলে তুমি 

* . ছন্গু মোক মাঁভিছিল! ? 

ফুলে | হয মাতিছিলেো | সখীযষেরে অকলে থাকে | 

উহত আহিলে তেও হ্বাছ্ছিয়ে ম।তে তালে থাকে । 

তাছ চাছ খেদিবও পাঁব, আব তাইক পড়িবে 
শিকালেও “শিকার পাঁব | 

নবমী | আই ! মধ পটিবটে। শিকিছে। | শক শক পুথী 
চুখী পটিব পাবে! | সখীষে মোক শিকাইছে । 

কুলে | ( জযুন্তীর পতি ) চোঁধাঁলী জশির কর্পালত ছে নাঁটিলে 

কাপোর চাঁপৌব স্ুুন্দরটক হব পারে, ফুলতীও বাক 
হইছে | এতিষা আকৌ তষ পড়িবলৈকো! 

শিকাইছ | 

জযস্তী | 'ময সখীর ফুল দেখিছে। | দিবচরত মোর ননন্দ 

কুমলী আইটীর বিষার সমঘত এখন শক, সভার 
চেলেদ্দ লগ্গাই ছিলৌ, তাঁতে সখীষেহে ফুল দিছিল 

স্কুলে | কিব! ভাল ভাল পুণথী উহতব আঁছেনে ? 



প্রথম অঙ্গ । হী 

জয়ন্তী | এটাই আছে | অন্নদামদ্দল, বিদযান্ুন্দর। কাঁমিনী- 

কুমাব, ভূগোল, পুরার্ত্রসা, পদার্থবিদ্য1,. মহা ভারত, 
রামাযণ, শকুন্তলা, আন্ধ কাঁদন্বরী সকলো! আছে । 

সখীষে সকলো পড়া নাই 1! এভিষ! মুঠে ধান্দীযণব 
& 

আদিকাগুহে পটিৰলৈ খরিছে | 
ফুলে । নহলে মৌত কৰি মষ কিনিবল পষসা দিম | 
জযন্তী | বাঁক। 

ফুলে | অসমিযা পুথী পটিছনে কিবা? 3 

জযন্তী, | মঘ কেই খনমান পটিছে। | সখীঘে হলে হাতে 

লেখা পটিব নোঁষাঁবে | “ অদমিষ লরাঁব মিত্র ” 

আর মাজে মাজে « অন্ধণোদযেো ” পড়ে | তাঁত 

আনেক ভাল ভাল কথা আছে। 

নবমী | আই! সখীষে নাঁম দিবও পাবে । মাঁভোঁটীও 

ভাল 1 পদে! সব জাঁনে | আন্বকুমলী আইটীব 

বিষাঁর দিন! এনেছে যোরানাম দিছিল দর। ঘকীযা। 

বিলাক কান্দি গল |. 
ফুলে | অসমিষ! পুথী পছিলেছে পদ শিকিব পারি । 

আই নবমী! তযও পট়িবি। 

নবমী | ছাপ। নহলে মধ পড়িব নৌষারে | | 
ফুলে | আমার গুধাহাটীতো। হুম্থু ছাপা আঁনিবটল কিবা 

যতন করিছিল | সিদিনা! বরবপাষ কইছিল | আই 
জযন্তী ! তয়শুনিছনে কি হল? 

ভযন্তী | আমই! মষ পিদির্ন শুনিলে! বোলেওভীকে করিবটিল 
কিবা হুন্গু এখন সভা" পাতিছিল, তাটন্ম বর বর 
দর্মহা খোঁধা মানুহ তিনটা কি চাইটীত বাঁজে 
কোনো! নগল | কারে! ভুনু জারকাঁলী বর রদ হল। 

কাবো ছন্ু যুব বিধালে এই দরেই নগল 1 পিদ্ধে 



১৪ রাঁমনবনী নাটক | 

সেই সভা তেনেই তলটল গল। আমার ইযাঁর 
মানছে জানো! তেনে কথাঁটিল মন দিযে ? 

ফুলে । তাকেতো আইছে ! কার কত কি হুল, তাকে সরহু 

'তাঁগে খোজে ! আব হলা গছ পাঁলেই বাশি 

কুঠাব মাঁবে | 

নবমী | আই ! উর্ধসী সতখীক নমতাঁলী ? 

ফুলে | মতাইছিলে | তাই হুন্থ আজি নোষঘারা হইছে । 
(জযস্তীর প্রতি) আইটা তষ আর উর্ধনী ছুই 
আহি ইয়ান্ে পট়ি শুনি উমলি থাঁকিবি 

অযস্তী | থাক আমই আছিম | মধ নাহিলে জীকাঁফুলীক 
পঠাই দিম 1, সক্ষীকে পঠাই দিবা | আর আমই 

সখীক এনে দেখিব নোঁধারে। | সদাই পাঁটব 

কাঁপোব পিন্ধিবক আর মুরো মেলার, অলঙ্কাবে! 

পিদ্ধিব | মুঠে সেন্দ,র হে পিদ্ধিব নেলাগে । 

ফুলে | বাক দে দোষ নাই। 

নবমী | আই ! আজি মঘ সখীউকর তাটে বাও | আজি 
এমাহুমান যৌষা! নাই | কুমল আইটাও আহিছে 

ভঙ্গ চাই আহিম | আরূ সেই পৌনে উর্বাসী সখীবে। 
বুজ লই আহিম | 

স্কুলে । বাক ষা। 

জযন্তী | তেনে হলে নখী যাও বলা? 

[ ইতি সর্ব নিষ্কান্তাঃ | 

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত । 

হী 



দ্বিতীয় অন্ক | 
প্রথম দর্শন 1 

প্রথমন্তং হরনাঁথর বাটা, শেষত ফুলনীর সরোবৰ | 

বাম । বন্ধো ! আজি শিবরাত্রির ব্রত । একো খোয়াও 

নাই | গাঁটো বর হেলেক্গ পেলেঙ্গে 'লগাইছে | 

* একেই অন্থখ গা, ভাতে আকে) আজি ব্রত হুল | 
কাম । মৌমাইযেকর ঘরলৈ যাব নুখুজিছিলা নগলাঁনে ? 
রাম | হুষ নগলৌ | দেউভায় ছাঁক দিলে বোলে এতিযা 

যাব নেলাঁগে একেলগে ফঁণকুষাঁর সময়ত মাঁবি | 

কাম | গাঁটোনো। আগতটক এফেরিও সন্তা পোষা নাইগে ? 
বাম | এফেবিও পৌষ] নাই | দিনে দিনে বাট়িবছে লাগিছে। 

কাম । বন্ধে! ! বাঁকএট1! কথা! শোর্ধো! সাঁকৈ কবাঁনে ? 
রাম | বাক কম। কিনকোষা কোষ! ? 

কাম | আগেয়ে সভ্য কাঢ়া তেছে কম | 
বাম | বাক কাট়িলো: কোযা ? 

কাঁম | এতিথ1! তোমার যেখবন অবস্থা তাতে বসন্ত কাল। কোন! 
বন্ধুয়নীত চকু পরিছেনে কি? সেই দেখিতে এনে হইছে । 

রাম | ছিঃ রীম ! রাঁদ! তুনি এনে কথা! নোৌকোয়া! বুলিভ্৮ 
জাঁনিছিলে | মৌর কেনে ব্ৰভাঁব তুমি নেজানানে ? 

তেও তুমি এনে কথা 'কোঁয়া ইয়াতেহে ময় মরিছো ] 

কাম | বন্ধো ! মষ তোমার, স্বভাব জানে] / তেও কালর 

হ গতি বুজিব নোয়ারি | কিষনো একেই যৌবন অতি 
বিষম কাল, ভাতে বসস্ত'কাঁল |* ইষাঁতেছে কও | . 

রাম | তেও মোর কথা লপতিয়ালানে ? 



৯৬ 

কান ! 

বাঁম | 

কাম | 

বামনধনী নাটক । 

গুহে] হঠাৎ, পতিযাঁৰ নোষারিলৌ | 
বে তেনে হলে চীবা,/ ময় যদি কৌনোবা তিবো- 
তার প্রভি আঁসকতি করে! তেতিষ] মোর মামে 

*কুকুব পু্কিবা ।॥ ছিঃ বন্ধে ! ছিঃ মোক এনে 

পালানে ? দেখিব1 দেখিবা ! তিরোতাক কোনে 

বিশ্বীস করে | সাঁপর যেনে ছুখন জীব! তিরোতারে! 
দেই কপ | দলিবারী পচরীষাঁর গাঁখিরর নিচিন! | 
গৰষে যেচনটক প্রতিদিনে নন খাছ খাব 
খোজে সিষ্ৃতো সেই রূপ |৬ বিরলিষে যেনেট্টক 

পেট তবাঁই খাঁই উঠি গামুবী এটা দি দোখোঁজ 

মাঁন কাঁড়িন্দে আঁকে মেই দরে খাঁবর ইচ্ছা করে 
সিহ্বতেও খাঁই উঠি এবেলি গাযুবী দি বাঁহিরব পরা 

আছিলে আকে? দেই বপ ক্ষুধার্ত হয । জিইত চর্চল 
প্রকৃতি, আর জন্দিপ্চিত্তা | রাতি পুষা এবিধ, 

ছুপরীয়া এবিধ, গধুলী এবিধ, আঁক টোপনী আঁছিলে 
এবিধ | সিহতত বিশ্বীস নাই | এতেকে তুমি নিশ্চয 
জাঁনিবা মঘ তিবৌভাঁর জন্য কেতিযাঁও তেনে নও | 

বাক তেনে থাকিলে ভাল! কিন্তু ভোমাঁর দরে 

পুথীত পড়া জ্ঞানর দ্বারাই কোনেও অংঙাঁর নকরি 

মোঁধারে | এভিষা ফ্ুলনীর সরোবর ফুরি আঁহৌগই 
বলা। তরপর! আহি পুজা কার একে লগে সাে 

থাকিন | ঘিনাঁই, মকুন্দ এও বিলাকো! আহিৰ খুজিছে 

চেট্পট অথবা তাছ খেঁদিম | 

, আহা, কিন্তু মোর হলে একোঁতো ভাল নেলাগে। 

যাঁবর মম নশলেও তুমি কিবা বোল বুলি যাব লাগিব | 

[ এই বুলি ফুলনীলৈ গমন। 



কাম | 

রাম । 

কাম | 

বাম । 

কাম ! 

বাম। 

বাম । 

ছিভীয় বক্ষ । 

+বাদা ভাণ্ু) ফুলনীত উপসস্যত এ সবেবর দেখি | 

বন্ধো ! আছা ! এই 'সবোববটী কেনে? সুন্দর | 
ইযাঁব চারিগ ফাঁলে কেনে স্ুবেবে চরাই নিলাঁকে 

আঁরাঁও করিব লাগিছে | কেরে চিকোনে ফুল বিলাক 

ফুটীছে, দেখৌঁতেই মনত তৃপ্তি জন্বো | 

বন্ধে! 1 জর্ভ। টিকভা | এতিযাঁছে মোর মনটী অলপ 
সাল লাগিছে । 

জা! 1 দেই নাহব গন্থব ভলটল বাও তাতে বা 
হতালপ জীবাও গই | 

| এই বুলি নাহর গছর তললৈ গল | 

এই ঠাই ডঁগবী বব শীতল, মোর গাঁটো প্রথমে প্রারিৰ 

লাঁগিছ্িল ! এতিযাঁছে শীতল পাইছে 

তুমি ইযাঁতে অলপ জীবোযা, ম এহেজাব বেলপাভ 

আঁন্দ কিছু মন তাল ফুল তুলি আনোগই | বাতি 

পুজা কবিবলই লাগিব | 

বাঁক ' ঘোষ ফোনকাঁলে আন! গই | 

[কামদেবব প্রস্তান। 

(শ্বগভ) বন্ধু গল । মোঁবে টোপনী আছে যেন 

লাগিছ্ে । একেবি বাগব দিও | বাতি সাঁবে 

থাকিব লাগিব | পিছে ডে বঃছি, জগাব | 

আহা 1 কেনে শ্ুন্দর ঠাই ! হে জগদীশীব তুমি 

লকলে(ভে তোমাৰ লীল! -প্রকাঁশ কবিছা! | হে ঈশ্ববব ! 

[ইতি নিদ্রা। 

(৩৪ 



৯১৮ ঝাঁমনবমী নাটক ; 

দ্বিতীয দশ্নে | 

এখমে শিবকান্তর বাটা | শেষে ফুলনীব সবোবর। 

নবমী, জযল্সী আৰ উর্বশীর গ্রাবশ | 

নবমী | সখী 1 আজি ত্রত কবিছানে ? 

জযন্তী | কব। নকব| ছুই ছল | ভে9 হলে ব্রত কবিছে। 

মধ লুকাই কেইটামান আখই গুবি খালে। । 
'নেখালে টানিব নোঘাঁবি। যিহ্ে চত মহিয। দিন । 

নবমী | মোৰ ছলে কবিবব ইছ! আছিল | আ।ইযেছে 

খুযালে | * শৰ্কতেতে ময প্রতি বচবে কবিছিলে1 । 

তেও তোমালকে যদি আঁহ!, বাতি একে লগে দাবে 

থাকিব পারিম, ( উর্ধশীব প্রতি ) লণ। তুমি 

ব্রত করিছানে ? 

উর্ষশী | এং আঁমাব বা কি” বাবি হলো যেতিবাই 

খাবি হলো ভেতিযাই | আমি আঁব শিবরাত্রিব ব্রত 

নকবে। | শকবে পবা আজি ওঠেব বচব বযমলৈকে 

ব্রত কবি ঘি ফল পালে! সেইযে সবহ হল । 

আন আমাক নেলাথে। লগ । তে'মাক দেখে। 

আগচ্চ কই এতিযা বব খিনে।বা দেখিছে। | 

নবমী | গ'ভো ! নোৌষাই তোলনী' হুবব পিছবেলী নোষারা 

হুবরে পরা বরটৈ গ! যাষ সেই দেখিছে হবলা ? 
উর্বশী | (.জযস্তীব প্রতি ) “সখী ! শুনিষ্ভানে? শান্তি- 

নি হোযা ছলে এনে নহল হতেন | আঁইও 

দেন ডুখরী একোকে নেজানে আমি ত্রেও যমর 

আঁগত কবটৈ এবেলি পালে ।এই | এওক হে 
ঈশ্বরে বঞ্চিলে | 

৫ 



জযস্তী | 

নবমী | 

উর্বশী | 

মরমী | 

জযন্তী এ 

উর্ধশ; | 

ননমী | 

ফনগথার 

অবমী | 

দ্বি্ীয় অশ্য । ৩ 

যার যি ক্ণাল | সেই বোর এরি গপেলোয। । 

এতিযা *আনি অনণপী ৫ুশীকর্তে আনন্দ করে | 
লগ! বলা এবেলি ফুলনীর জবোঁবব ফুরি আহে!- 
গই | পিছে আহি ঘব। পুবি যাঁব! | রর 

কোন কোন যাবনো ? 

কিয ? কিষ ? তুলি ময়, সখী” আর মোণা- 

ফুলীক লগত নিন । আব লাগে যদি কুমলী 

আঁইটিকে। নিব পারো । 

তাইক ( নুখন্পীক ) নিৰ নেলীগে | ভাই থাকিলে 

আমি একে! হাহি মূভি ছুঃখ শ্ুখব কথ' কব 

নোয়াবিম | তই পৌ?নই গই, আইব আগত কই 

দিষেগই । তত আকৌ মেনেছে কবব ঠাই নাই। 

জুখতে দন্দ | শাঁতো ময (দেধিহে | ও মোক 

আছে সইতে দন্দ কবিবটিল হাক দিছে | নিদদিয! 
হলে মম প্াাবিলে! হেন | 

এনেকেই যাক এনাধাবে? | আমাৰ মিদিকি এনেই 

ছর্শন্যাব সীমা নাই ভাতে আকে আজি সাজবেলীঘ! 

ফুবিবলৈ গলে আক বঙক্ষী পাম নে? “পচোষা 

বতান্কে ছযাখ মেলে, ববলার গাঁত দায” লগা! 

কথ? | বদি পেলনী বাই যান তেনেহুলে 

মান পাবে? | 

বাক! হেব লোগাফুলী । সোঁশীফুলা অ। এ 

বাকলি এই জনিক দেখে! আমাৰ নিচিনা মানুহে 
মাতিলে মাতিও মাত "নর্পা" | এই শাজি কালি 

বব রমলকি হইছে ) হের! গোঁখাফুলী ! 

পবা | 'আইদেও ! গইর্ছে।। 
বেগতে আহ | বাইকে মানি লই ভাছ। 



২৬ বামনবমী নাটক । 

সোণাফুলী আৰ পেলনীর প্রবেশ | 

অবমী | 'বাই বল! মোঁবে' শপত বল? ফুলনীব সবো- 
, বর ফুবি আছ্োগই জখীউকও যাঁব | 

পেলনী | বল! ফ্তোর লগত ময হেবাঁথবী খালে! | 

আইত কইছিলিনে ? 

নবমী | কোঁযা নাই । সোণাঁফুলী ! আইত শুধি আহগই য: | 

হেলে আমি ফুলনীব সরোবর ফুবিবলৈ গুলাইছেঁ? | 
নেপখোহ পরা | বাক | 

| সৌণাফুলীর প্রস্থান | 

সোণাফুলীর প্রবেশ | 

লোগাফুলী 1 আইদেও আঁষে যাঁব দিছে । 

নবমী | বাঁই চার্ট!) এই আঁজি কালি বর উদণ্ড হইছে | 

আঃ সখী ! বলা | 

উর্বশী ] 
বাৰক বলা | 

জযস্তী 

[ফুলনীলৈ গমন । 

পেলনী | জাই নবমী! তষ মাজত যা। 

জয়ন্তী | বাই! স্ীক কোনেও বি নিনিষে, দে-দে-হওক 

দে, মাজত নিও । 

পেলনী ! ন্বছষ আই ! আমীর হইছে কপাঁল বেষা, 
এসেই দেখিছে কও । ( ফুলনীত ইইামি এবং, 

চতুর্দিকে অ্রমণ ) 

জয়ভ্তী | সখি ! চোঁষাঁচোন কেনে সুন্দৰ ঠাই ভরি 

কায় মনত ভূতন্তি মজনমে ! 



স্থিভীয় আক্ক ! ২১ 

উর্বশী | ইযাঁভ এনে অনুভব হয যেন স্বযং বলস্ত 
রাজত্ব ধবিছেছি | (এই “বুলি এটিয়া! এটি হুই 
সকফলোরে ভ্রমণ | ) 

নবমী | ও! সখিধর! ও! বাইুধর ! 
সকালাষে | কি ছল? কি হল, কি হুল? 

নবমী | এই তোমোবাঁটো মোর মুখর ওচরটল আক্ি 
ববটক তভৌ তে কবি উবিগল | তেডিয়ারে পবা 
মোঁক পর্বনাঁশ কলিছে ! 

উর্বশী । তোমাক নট ফুটা পদ্ম হেন দেখি 'সেই দব 
কৰিছে! অইন একে! হয । * * ? গগ «গ * 

জযন্তরী | লগ ঘি কথ! কইছে মরিচা হ্মুহষ | তুমি বাঁন্তকতে 

নকৈ ফুটা পদ্ম ( তোমার মখু পাসে কোনেও 
পীন করিব পরা নাঁই। 

নবমী | তোমাৰ আঁকা ? 

জধন্তী 1] (ইছি হাহি) আমার হলে মধু নাই | এতিয! 
গুব হইছে । অভাবতহ্ছে | তেও তালটক জন্াই 
চুছিলে মধু পাব | কিন্ভ তোমার দবে লহয | পানী 

মিছলে যা ছে পাব | মধ্যম রূপে জনাঁই চুছিলে 
গুর পাৰ | অলপ জনাই চুছিলে লালী গুর পাঁৰ | 
নজনাই ছলে সিটীকো নেপায | * 

নবমী | কিবা ঠাবে *ঠোবে কৌধা বাঁকলি আমি বুজিব 
লোষাবে! | 

উর্বশী | (জয়স্তীব গ্রতিঠ তেগক এই সুকল রসিকালী 
কখী নকবা | কিছ্বান দিন থকে নজনাকিয়ে 
থাঁওক | জানিলে জেনেছে গৌঁধালী কিবা এটা হব | 

জঘস্তী | বাক? 

নবমী | সখি”! ভোমাঁলোঁকে ইযাতে থাকা, রা: গছর 



হ্হ রামনবমী নাটক 1 

পাঁত কেইটা মান লই আহ্েো। গই | বিহৃব দিন! 

“ উৈমিনিশ্চ * €লখিবু লাগিব | * 
উর্বশী ) আজি মুঠৈে শিবরাত্রি, বিটা ভালে মান 

* দিন আছে। 

জযভ্তী | বাঁক যোঁবা! %& আমি সিফালে ৪ 1 ( উর্ধশীব 
প্রতি) ফুরক দেছি ডুখরী । ফুরিএই তেগু মনব 
স্থাবিলাষ পলুযাঁওক | 

লেপথ্যর ছারা | সোঁণাফুলী ! তষে আব বাইএরে বেগাঁই 

'আহছ | আঁইটী হইত তাঁতে থাওক | খুরি আঁকে,যাঁবি । 

গেলনী | আই অ! ভিতবত আবে মাতিছে আমি ছুই 
বাঁও | ভষ, সখীষেব হতে সইভে উমলি থাক । 

মঘ পিছে আছি লই যাম | মযঘ নহ্থাটক নেযাৰি 
* দেই। আই! দেই! 

নবমী | মোৌবে শপত বাই খরটক আছিবি | মোব ইযাঁত 
থাকিবর মন নেযাষ | সখীউক না! হলে নাহিলে? 

ছেঙেন | ছের সোঁণাফুলি । সখীউক ঘরটল যাব 
আদ বাতিও জাঁরে থাঁকিবংলি আঁহিব | তয 

ত*মোল চীমোল কট যতনাই থ গই । আর 
কাঁমিনীউকর তরপর1 ভাছ যোব লই আহ গই। 

লৌণাফুলী | ঝাক জআইদেও | 

(লোণাফুলী আৰ পেলনীর প্রস্থান উর্ধ্বশী আৰ 
জয়ন্তীর অন্যদিকে গমন এবং নবমীর ধীরে 

“ধীরে নাণেশ্বরর.সন্ীপেরে গমন ) 



দ্বিতীয় অক্ষ । চক 

তৃতীষ দর্শন | 

ফুলনীর সরোবর । 

(এই বিলাঁকর হাইত টোপুনী ভাগী অ'ৰ 
চকু মেলি নবমীক দুরৈর পরা নিরীক্ষণ 
করি__স্র্ষয উদয় হেন মনে তাবি 1) 

রামচজ্জ | আ্রীগরো | ভ্রিগুরে! ! ভ্রীগুরে! ! রাঁতি, প্ুযালি, 

ষু 

০ 

গু 

সুর্য উদ হুল । ময ইছাতে শুই থাকিলো। 

শি পুজা কবাঁও নহল | পিতাঁষ পা কি বোলে 

বন্ধ,যেগ নেমাভিলে । (কাঁভি হুই পশ্চিমর ফালে 
নিরীক্ষণ করি স্ুর্য্ক চকা পাঁটত বহা দেখি ) 

নে-নহষ | এটা সুর্য অন্ত আরা এট! উদধ * হব 

নোষরে | * এইটো চজ্জছে উদয হুব ধবিদ্ধে | 

চন্্রইব। কেনেকৈ হব ? আজি কুষঃ পক্ষব চতুর্দশী 
শিববাত্রি | এনেইবা কিষ হব? জনাঁজিক দেখিছে! 

নেকি? না সিও নহয | বন্ধু আনব অলপতে 

মুঠৈ ফুল তুলিবলৈ গইছে। এতিযাই আহ্ছিৰ | 
চ!9 কি হুল। (পিছত নবমী কিছু ওঠরলৈ অহাত 

মনুষ্যর আকাৰ হেন দৃষ্টি কাব) স্আহা ! ধন্য ! 
ধন্য 1! এই জনা অপেশ্বর! স্বর্গর পেরা নামি, এই 

সবোবরত ক্রীড়া করিবটল আঁহিছে । ময় ইযাতে 
টোপনীর ভাঁও ঘুর্িথাকে! পিছত দেততণ, নে, গন্ধর্কা 
নে, মান্নুহ জনা যাব (এই বুলি টোপন্পীর তাও 

যুরি রল 1) ৪ 

এই জনানো কোন? নাগেশ্খবর তলত ফুলনী 

প্র কবি আছে ময কেনেকেই ওচরটল খাও | 



5৪ রাঁমনবমী নাটক । 

নাহরর পাত অুনিব লাগে | এঁওক মানুছছেন ছে 
দ্বেখিস্থ। কিন্ত সংসাঁপ্ত ঘি বিলাঁক মানুছ দেখে? 
সেই সকলোভটৈ এওক পৃথক যেন দেখে! | এওব 

' শরীলত ইদৰ শেক্তি আছে । নতুবা এনে নহয় । 
তেও শুই আছে এবেলি ডেওর ওচরেরে গা মারি 
বা) ভাতে ভালটৈ দেখিম | ( এই বুলি বামচন্দ্রর 

গুচরেরে গা মাঁবি গল | ধাগতে মনে মলে) 
ও অবশ্যে মাছ ভাত কোনে! সন্দেহ লাই | 

বাম (তক্তপ) অঃ ছু! আছে 1 অবশ্যে মানুছ | কিন্তু 

৫ 

এটা কথা | এঁওক যিরূপ বয়সিধাল দেখা গইছে 

সেই বপ 'অলক্কারাদি একো নাই | বোধ হুয 
স্বামীহীন1 হব পাঁয় | অঃ অবশ্যে হয | কর্পালত 

সেন্দুর নাই | হা! কি তেওর প্রতি স্সেছো- 
দয হইছে? 

নবমী | ( তজ্রপ ) হৃদষ ইমান চঞ্চল হুইছ! কিঘ ? 
রাম | (তদ্রপ ) এঁর পরিচষ লো! নিতান্ত আবশ্যক | 

কেনেকেই লও 1 আঁ বন্ধু এতিযাই 'আঁহিব। 
মধ মন্দি এওভ উপযাঁচক হই 'আগবাড়িশৈে কোনে! 

কথা শোর্ধো এওযেইবা কি বুলিব? বন্ধুয়েইবা 

কি কুলিৰ ? 

মবমী | অইন দিনা যে ইমান চঞ্চল চিত্ত নহ্ষয আজিনো 

খাম। 

সইছে কিয়? হুৃদয শ্িব ছোষ| | 

( হজ্জস) উঠিৰ লাগিল! তেও থির হই আছে। 
পরিচয় লব লাগে । মন অতিশয় চঞ্চল হুইছে। 

নুতিলে নহষ | (ব্প্টকৈ) নারাষণ ! নারাষণ 
আরায়ণ | ইমান বেলি শুলে। কোৌনেও নেমাতিলেগু। 

সন্ধা লাগিল 



স্থিতীয় অক্ষ । হ্ 

নবমী | (লঙ্জায নত্রমুখী হই ওরণি টানি দি মনে মনে) 
ফি আব্তর্ধ্য ! আজি হো কিঘ এনে হইছে ? মোর 

দেখে। এই অচিশ্পাকি পুকষ ভনে জইতে কথা 

বার্ডা কবর ইচ্ছা হইছে | $অধ্িক কি? তের 
কোঁলাত যেন বহিম গই | 

রাম | (তদ্রপ) এওয়ে সইতে নো কি ছলেরে কথা কও ! 

উঃ যেন কোঁ্াঁত লম | 

নবমী | (ভদ্রপ) সখীউকষে এতিয়াই মাঁতিব | নোর ইয়াত 
*থকা উচিত মহয | কিন্তু এঁগুক এরি যাঁবরো সত 

নেযায | সর্ব! চকুব নিমিষ নমবঠকি যেন চাঁই 

থাঁকিম | তেও যেন তৃর্তি নহয় । নহষ ! যাঁবছে 

লাগে | নহুষ নেও | যাঁহে লাগে । (এই বুলি 
দৌখোঁজ মাঁন কাটি পিছলৈ উত্ততি চাই) অং কিষ 
এনে হল? ইযাঁর পর! মুখ স্বুরাই এখেজো যাঁবর 
মন নেযায় | (এই বুলি আকে। দোঁখোজ মান 

কাঁছ়ি উভভি চাঁলে”)। 

রাম | ঈশ্বরর কি ইচ্ছ। ! মোব যেনে অবস্থা বোধ হয, দেই 

স্বর্গ স্ুন্দরীরে! তেনে অবস্থা | নতুবা এই দরে গই গই 

উন্ভতি কিষ চাঁৰ? আঁ মোর চকুষে চকু পরিলে সিফালে 

চাষ নলপরিলে,মোর ফালে একে ঠরে চাঁই থাকে | 
নেপথ্যর পরা--আই অ ! আইযে মাতিছে। 

নবমী | (মমে মনে) অং বাঁইিযে মাতিছে ময়নে! আঁজি কেনেকেই 

ইাও। ইয়ার পরা ঘোঁয়াভকৈ দেখে! পরিমকলাই ভাঁল। 

রাম | ( জন্দরপ) কোনোবাই এই কন্যাক নাতিছে। শষ অলপ 
'আীতব হই, টপা! ফুলর তলটল ধাঁও | 

[ এই বুলি টপা ফুলর তললৈ গল । 
(৪) 



হজ রাঁমনবমী নাটক । 

পেলনীর প্রবেশ | 
|. 

পেলনী | আই অং খবটৈ আছ । 

অবমী 1, (মনে ঘমে) নেই পুকষ জনো আতবইল গল । আঃ 
সেই জন গছরংতলত খিষ হই আছে । হা! গোঁসাই! 

মর কেনেকেই এওক নেদেখি থার্কম ? (স্পষ্ট কৈ) 

বাই সখীউক আহিল নে! নাই যদিমাতি আন। 

এল সিফালে গইছে । 

জয়ন্তী আব উর্বশীর গুবেশ। 

পেলনী | আইটী ্াহু 1 সখীয়ের ত আছিল । বাঁও আহ। 
নবমী | 

পেলনী 

(মনে মনে) অইন দিনা বাইর কথা শুনিলে 
কানত মধু ছেন লাগে আজিনে! এনে কাঠ হেন 
লাগিছে কিষ? (স্প্টকৈ ) বাক বল। (এই বুলি 
দোখোজ মাঁন কাড়ি) বাই মযযাঁৰ নোষ।রে! মোর 

ভরিত কাইটে ফুটিছে | *(এই বুলি চাপরি ভরি 

চাবৰর নাঁম করি রামর ফালে দু'টি করি ) বাই ! মোরে 
শপভ আহ | কাঁইটটো উলিয়াছি | 

। এঃ ভোর আকে$ ভরিত কাঁইট ফুটিল | মোব জানে! 

চকু আছে, তোৰ ঝাইট উলিয়াঁৰ | জয়ন্তী আইটী ! 
সখীয়েকর ভরিত ভুনু কীইট' স্ুটিছে' উলিয়াছি 

রাম | ( মনে মনে ) এই চোয়ালীীর অবশ্যে মোর এ্রতি কিবা 

স্ব ছেইছে, নতুব! এনে বাখাতি কিয় করিব ? দেখা 
পান ? কেনেকেই সময়ে সময়ে মোর ফালে চাইছে । 

জয়ন্তী | সথি চ19 কত কীইট ফুটিছে | (এই বুর্লি ভরি 
চাই কাঁইট নেদেখি) কত! ! কাঁইট নাই ওলাই 

গহিল হছবলা । 



স্বিভীয় অঙ্ক । হ্* 

উর্বাণী | (রাঁমচজ্রর প্রতি দৃষ্টি করি মনে মনে ) অং বুজিলে! | 
এগুর কাঁইট ফুটা! মিচ | এই পুকষ জনর প্রতি 

প্রেমর ইচ্ছা স্বরূপ কাইটেইছে এঁর গতি রোধ 

করিছে । কিবাছ্ছে কথ। দেই) 1 ( স্পন্টকৈ )' সখি! 

কাইট নাই বলা। 

নবদী | (মনে মলে)কি আপদ! (স্প্টটৈ)বাক সখি 
বল ( পধত মনে মনে) কেনেকেইনো বাও ? আহা ! 

মের কি চুর্ভাগা । যে এনে ঠাইর পরা আহিব 
» লাগিল | যি খাকে কপালত সেই হব । মধনো! 
কেনেকেই এই পুঁকধ জনক পাঁম, যে সেওযে সইতে 

ছমাখাঁব ম.ন কথা কই ০তৃত্তি* হম । মধ দেখে 

বিধবা | ময়তো! আর অইন পুঁকধর মুখ চাঁৰ 

নেপা1শ | কিবশো। নেও, মনতে। বিধবা! হুইস্ছো। 

হয় | তেও মযঘ কেতিযাও ঈশ্বরর নিষম গেলাব 

নোষারে1 | রিপুর অৰশ কেতিয়াগড হব নোয়ারে। | 

এইএই নহুধ তার প্রমাণ । এতেকে অবশ্যে পুকষ 

সম্তীঘ করিব পা | বিবাছর মুখ্য ভাৎপর্য্য যিনি 

যার দ্বারা সিদ্ধি ছয় মেইএই স্বামী | ময় এওক 

ভজন! করি অন্যর প্রতি মন নকবি থাকে৷ মাত্র ভেনে 

ছলে মোর পতিসেব! ছল | এজন ্পতি মরলৈেই 

যে অইন পতি ব নোয়ারে ই কোনো কোনো শান্ত্রত 

আছে | থাকিলে কি হয়? শান্নো কি?” ঈশ্বরর 

নিষমর ওপরত কোনো শান হব নে]ুয়ারে 1 আব 

ভিরেতাঁই যে এবার ক্সামী মরিলে বিষা করা নেপায় 

'»পুঁকষেনে! কিয় আকৌ পাঁষ? ইযাঁতে থাকি জনা 
গইছে, সে পক্ষপাত আছে ॥ সেই পক্ষপাভ তা 

কালত *চলিছিল | এতিয়া আর চলিধ নোয়ারে। 



ৰ্চ রামনবমী নাটক । 

ভার প্রমাণ, পর! হলে এনে মহল ছ্েেঁভেন | আর 

আমার মনেতেইবা অন্য পুকঘটল €প্রম কিষ জঙ্থিব? 
এওক ভজন! করিলে লোঁকে অসতী কুদিব? সি 

* নয | কিষনে। এওক ভজনা করি বদি প্রথম 

বিবাঁছিতা স্বামীর দরে এঁওতে পতিব্রতা ধর্ম পালন 
করে! তেনে হলেই সতীত্ব রল | যার স্বামী আছে 

ভাই যদি অন্য পকষত আসক্তা হয, ভাই জানে! 

সতী ? এনে কেতিষাঁও নহয় ! এতেকে মোৰ মনত 
“দ্বচ বিশ্বীস হইছে । ময় এওক ভজন্বা করি 

পতিব্রড়া ধর্ম পালন করিলে কেতিফাঁও ধর্স্রর 
গুচবভ পতিত নস১৪ | বাম ! রাম ! কি কথা ভাবিছে! 

(স্পউকৈ ) রাম ! আজি গাটো ববকৈ পুবিছে | 
নাহুরব পাতো আনিব নোঁষাবিলৌ | 

শিবকান্তব পছুলী পাঁই । 

উর্বশী | সখি ! আমি এই পিন্ে ফা | তুমিও ঘবলৈ 
যোষা | রাঁতিকৈ আকেণ আহিম | 

নবমী | বাক সখি ! 

[নবমী আৰ পেলনীর প্রস্থান । 

উর্বশী | নবমী লগর কিবাছে কথ] | ' ফুলনী বারির হাও ফালে 

চপা ফুলর ভলত কোন থিষ ছই আছিল দেখিছানে | 

জয়ন্তী | দেখিছো! | ডেও ক্ষোর এক সম্বন্ধে দেওর হুষ | 
ডেওর মৌমাঁষেকর পুত়েক | তেওতেইনে | বাঁক? 

উর্বশী 1 এতিয়া আমাব অইন একো প্রকাশ করিবর আব- 
শ্যক' নাই | নছহলেনো লক মন্ুছ হাতি ছেন 
দ্বিন কেনেকেই খেদাঁৰ | গাতেই গম নে পাইছা | 



দ্বিতীয় অন্ছ। হি 

জয়ন্তী | কব নেলাগে | ইয়ার আজি বুজপাঁম | এ'ওষে 
সইতে আঁগেয়ে ডেওর সর্ুক্ষাঁ নাই | মুঠে আজিছে 
হব পায় | হলেও মুঠে সাক্ষাৎ, মাত্ছে | হঠাৎ, 
কেনেকেইনে! অইন হব | নবমীর যেতিয়া! আগবিষ! 

হ্বোৌধা মাই, তেতিয়াই তেও মোদাইএকর ঘরটল 
গইছিল, আঁজি কেইবা বর মাঁনর মুরতছে আহিছে। 
আইন একো! ছোয়া নাই | পূর্বাব পরা যে চিনাকী 
আছে দিও মনে নধর | কিয়ন্তনা থাকিলে নবমী 

এসেই বিষয়ত এনে আজলা নেথাঁকিল ক্ইেতেন 

দেখা নাইনে একোঁকে নেজানে | , 
উর্বশী | মোবোৌভে! মেইটো মন্ধে ধরি | বাঁক এতিয] 

ঘবটৈ ধাপ ॥ কতো ই কথ! ফাঁচ নকরিব | হযেই 
কি নছষেই | সথি ! বাঁও দেই | রাতিকে এঁকে 
লগে নবমী লগউকব ষরটল জাঁম | 

| ইতি ক্রমে ক্রমে নিষ্কান্তাঃ | 

---++০৯৬৩হাশীী 

চতুর্থ দর্শন | 

হরনাথর বাঁটী। 

হরনাঁধর আব নিগদতির প্রবেশ | 

হরনাথ | ককের নিগদভি ! 

নিগদতি | দেউতা | 

হুর | *্রপারনে! কি হইছে অ? 
নগ | "জানো দেউভা কব নোয়রে1 | কাঁলি কাঁমদেউ 

বপারে, সইতে স্ুরিবটলৈ গইছিল | তরপরা আহি 



ও রাঁমনব্ী মাঁটিক। 

লর! লরিকৈ শিবপুজা করি, অইন বেলি হলে সারে 
থাকে, ই বেলি 'সারেও নে থাকিস, তেনেই শুলে । 
জানো! দেউত! কি হল | কাকে! ওচরটিল যাৰ 

' নিদিষে। মূজে মাজে একে! একোটা বর হুমু- 
নিয়াছ ঝড়ে । 

স্বর | কিনো কল বাকলি? লরা'টর এটাঁনে এটা লগর পর! 
মুগডুচেই ! মঘ এই পিনে ক্রি আহ গই | তয় 

ইয়াতে থাক, হকোটে! আর কঠ:টা আছে | 

[ ইতি প্রস্থান। 

কামদেৰের পুবেশ। 

কাঁষদেৰ | নিগদতি | বন্ধু কত আছে? 

নিগ | বাঁপ1! তেওর কালিরে পরা গা ৰেষা | 

কাম | বাক মোর কথা কগই যা। 

নিগ । বাক ৰপ! ! 

[ ইতি প্রস্থান । 

নেপথ্যরপরা | খপা বছা! বদ্ুষের বাব ধরিছে ? 

রামচন্দ্র প্রবেশ । 

রামচজ্জ | বন্ধে।! আহ! 
কান । গাবেয়া বোলে | কিনো হইছে ? 

রাম | মেধর 'নরীষাতে! তুমি জনাই । 

কাম। নহয় তেও ভালকৈ কোয়! চোল ? 
পাম | বন্ধো! যদি তুমি ভাঁল কর] তেছে তাল, নতুখ| মরণ | 
কাম | বাক! কোয়! | মোর যত্তৃত ক্রচী নহয় । 

রাম | বোৌলা বন্ধে! ! হেকান নেপাঁর! আর নোসোর্মরাত্ত | 



কাম । 

রাম | 

কাম। 

দিজীয় অন্ক। চি 

বাঁক ! 

কালিসন্ধা। বেলিয়! মৌঁক, ফুলনীর বাঁরির নাঁছর গন্থর 

তলত ধই তুদি কুল তুলিবটল গল? | মোর টৌপ- 
নীয়ে ধরিলে দেখি তাতে অলপ শুলৌ | 'ভাতে 

ফেইজনি মাঁন ভিরোতাঁর হাঁইভ দোঁর টোঁপনী 
ভাগিল | সাঁর পায় দেখো এটী অতি রূপবতী দ্বর্গর 

অপেম্বরা যেন চোঁষালী, মোর ইফালে ধেন আহিছে! 
স্তেগুর সধবাঁর লক্ষণ নাই | ্েওক দের্থিবর পরা 

,ধৌর মন্দ অস্থির হইছে | ডেওক নেপালে বন্ধু ম সি 
নিষ্তৰ মরিম | তেঁওরে। মোর প্রতি মন ধাবমান 

হো] প্রধাঁণ পাঁইছে। | কথ! রার্জা হবটিল নোয়াঁ- 
রিলো | বন্ধো ! যদি তুমি রক্ষা নকরা, ভেস্তে 
মোর মরণ জাঁনিৰা | এভিয়। তোমার ছাতত পরলে! 

যি বোলা যিকরা সেই হব 

বন্ধে । কোৌনটীনে!? তিন্টী চোয়ালী আছিল হুট 

বিধবা! এটী সধবা»। 
রাম | এই ছুীর এটী | 
কাম। 

রাম | 

কোনটী? 

ময় নিচিনো তেও যিটী বয়সিঘাল আর দীঘলিকৈ 

শিী নহ্য | 

কাম। অঃ বুর্জিলো | নবমী ? শিবকাস্তরজীএক ? 
রান | নবমীনে ? স্কী নবশী ! মহানবী! যদি তুমি 

উদ্ধার মকরা, মোর প্দশনী দশ! উপশ্ছিড় | ( ম্বগড 
হু! পরিয়ে নবমী 1) , 

কাম | "রন্ধো ! ভুমি বলিষা হুলানে কি? এনে মহবা | 

স্থির ছুই থাকা! মধ ইযার প্রতি বিশ্িত 

ঘত্ব করিম | , 



২ রামনবী নাটক | 

রাম | কি কম! বন্ধো! কালি তুমিষে সইভে স্কুলনীর 
পের! আঙ্কোতে বাঁটগ্ত কি কল! কি “মিলিলৌ। একো! 
যূনত নাই | ঘরত শিব পূজা করিবাল বছ্ছিলৌ | 

"কিন্তু ধ্যান কর]ত সেই স্ুন্দগ্ীরেইছে মনত পরিছিল। 

তিওর দপ লাবণ্যঙে মোর নয়নর পথত পথিক 

ছুই আছে | বন্ধো ! তোমার ওপরতে সর্বভরন| | 

কাম | ঈশ্বরে করিলেছে করা । 
রাম | স্রাবধানন ! যেন একাঁশ নহষ | 

কাম | মোর আগত কব নেলাঁগে | এতিয। ময বা তুমি 

ভিতরটা ঘোষ | অস্থির করস হব | 
অস্ছির নক্থবঁ | « 

[ রামচন্দ্র প্রস্থান । 

কাম | নবসীর সইতে বন্ধুর তেনে সংঘটন ছোঁষ! অতি অনু 
চিত | বিখবা চোঁধালী, শাম্ত্রব নিষিদ্ধ কথ! / এতেকে 

কেগর মনন পালটাৰ লাগি | 

[ ইতি প্রস্থান। 

স্প্রে. 

পঞ্চম দর্শন | 

শিবকাস্তর বাঁটা ৷ 

. স্কুলেশ্বরী আৰ সয়ন্্রীর প্রবেশ | 

সয়ঙ্ী |« আই [ জীয়ার বোলে কিবা! নরীয়া হইছে? 

ফুলেশ্বরী | হয হে আই ! 'আমার জেলে কপাল তাক'কি কম 
? 

_ জিদিলা মাথোন চেঘোলী জঙ্গি নরীয়ার পরা উঠিছে, 

তেতিযাঁরে পরা ধিনাঁই যাৰ -লাগিহছে | ভেও কালি 



ছিতীয় অস্ক। ও 

গধুলী ফুলনীর ফাঁলে ফু্িবটিল গইছিল | তার 
পরা আছি একো খোঁয়াও নাঁই বোঁয়াও নাই তেনেই 
আছে | গাঁভক চোয়খলী মুখ চুখ লাগিছে হুবলা | 

সযক্্রী | তোমার জীয়াঁক দেখিলে মনত বেজার ধরে | 

ফুলে | বেজাঁরর কথা কি কম আই ! “গঙ্গাতীরর পেরা অহ1ত 

চুরি, ঢেরী ভুমুকা আর এনে কেতবিলাঁক সোণ 
রূপব ভাল ভাল অলঙ্কার তাঁইটলকে অধিকাঁরে আনি- 
ছিল | এতিয়া কোনে পিস্ষিব ?* দেই বোঁর দেখি 

*ভিও কান্দে মযো কান্দো | আঁ আই ! 'দিদিনা 
মিতিনিউকর তর পের! এটা রেখ মাঁচ দি পঠাইছিল | 
চৌধাঁলী জনিষে নেখাঁষ দেখি এটাঁইকে দিলো মঘ 

নেখাঁ্লে | এতিয়া ভাইর নিমিতেই আমার ঘরত 
এটাই বিলাঁক নিরামুহীবা আঞ্রাছে | মাঁচর আী! 

প্রা নহযেই | 

জধঘক্্রী 1 নরীয়াঁটোনো কি? তোঁমোলাকে নেজাঁনালে ? 

ফুলে | আঁমীর আগত নকফণ | কালি জয়ন্তী আইগীর মুখেছে 

শুনিলে! হুনু. নৌযাই তোলনী হুবর পিছ বেলি 

নোঁষারা হুবরে পেরা বরটক গা যাঁষ | লরা মানুহ 

বুজিব নোয়াবে। জাঁন যদি আই ছে চোষাঁলী 
জনির মুখটোকে ভাঙ্গি দেগই যা |  * 

লষক্ত্রী ( বাক আই 1 "ময সাজ বেলীয! আহিম | 

[ নয়জ্দ্রীর প্রস্থান | 

জয়ন্তীর প্রবেশ | 

জয়ন্তী |* আমই ! জখ্ীব কেনে, করিছে ? 

ফুলে | এ: কেনে করিব ? আমি শুধিলে জানো সধীয়েরে 

কিবা কর । ময় মাত্তি দিও তয শোধ । আই 

48. 



ঙ৪ রাঁমনবমী নাটক । 

নবমী আইটী ! অ আইটী-_--কলবাঁটিল গল, শুলে 
হবল! ? হের €দাণুফুলি । আইদেষেরক মাঁতি দে 

হেনে জযস্তী আইটী আহিছে | 
নেপথ্যব পরা_আই শইছ্ | সখি বহা! সোঁগাফুলী ! 

তাঁমোলর বটাটে! লই আহ । 

নবমীর প্রবেশ । 

ফুলে । ( অযন্তীর প্রতি ) মাই ! মষ যাঁও দেই । ( নবমীর 

প্রতি ) তব সখীষেরে জইতে ধেমাঁলী করি থাঁক | 
উভয়ে | বাঁক আই যোয! | 

[ ফুলেশ্বরীর প্রস্থ(ন | 

জযস্তী | সথি ! তোমার নে! কি হইছে? 

নবমী | সধি ! মরিবটৈ ওলাইছে | 
জয়ন্তী | ছিঃ শক্রব সুরে নেওচন কেঁওচন যাওক | এনে 

কথা কৰ নেপাষ | ” 

নবমী | আর সঘি ! আমাৰ মরাই ভাল | 

অযস্তী | কি কোযা চোন? 
নবমী | রহস্যে রাখিবা আদর মোর উপকারটৈ খতন 

করিবা | 'শপত খোষা ? 

বটা সহিত সোণাফুলীর প্রবেশ । 

জয়স্তী |' বাক ! খালো | 

নবমী | ' নহয় তাঁলটকৈ খোযা | সোঁণাচ্ুলী ভাতে বটাটে! 

থই-ভয যা! 

[ সোগাফুলীর প্রস্থান | 



শি 

দ্বিতীয় অন্ক | ৫ 

জযস্তী | বাঁক সখি! তোঁদার শপত ! ঠ্েওর শপত, আইর 
শপত, বাঁইর শপত, | ঠতিষা কোষ] ? 

নবমী | অখি ! কালি ভরিত কাঁইট পাইছিলানে ? 

জ্যন্তী | মাই! কিবা শক কীইট ফুটিছিল হুবলা। 
আপুনি ওলাই পরিল। £ 

নবমী | মোরে শপত সখি সঁচাটি কব1। কিদ্ ফুটিছিল 
জনা! নাইনে ? 

জযস্তী | তোমার শপত জনা নাঁই | 

নবমী | *ময খিঘ হই থকা ঠাইর পশ্চিমে ফুলনী " ব্রির 
বাঁও ফালে ঈপ! ফুলর পোনে চোষা, নাইনে ? 

জযস্তী | তেনেকেই নাই | কিসন্পো? , 

নবমী | তাভ এজন আছিল ! সেই জনক দেখিবর পেরা 

সথি | অস্থির হুইছেঁ। | দিনে রাঁতিষে তেগকৈ 
ভাবি আছে! | কালি বাটত কি কথ! হলে! নহুলৌ! 

একো মনত নাই আর সখি চোঁঘ! চোঁন সপেনতো 

তেঁওকছে দেখে 1 |* ভেওকেছে যণি নেপাঁগ ভিঙ্গীত 

কটারি দি মরিম। 

জযন্তী | (মনে মনে) উর্বশী লগে দি কথা কইছিল আঁচ! 
হল । (স্প্উকৈ ) তুমি'স্টেওক চিনানে ? 

নবমী | লখি ! লিচিনো | 

জয়ন্তী | (মনে মনে) *উর্বশীর সকলো কথ। সচা | 

(স্পউটক) দেই ফুলনীটিল যিজন গইছিল দেই জন 

মোৰ এক, বন্বন্ধে দেওয় হয) ডেওর মোমাইয়েকব 

পুতেক 17 ভেগব নাম বামনা, মাতোতে রাম বুলি 

*মাতে | 

নবমী | হারাম । রান ! রাম ! সবি মোক এভিযা জ! করা | 

জয়ন্তী | বাঁক গখি ! মধ যতন করিম | তুমি 'মন্থির 



৬ রাধনবমী নাঁটক ) 

নহবা। মঘ ডেওক ঘরটল মাতি দি বুজাই পরাই 
তোঁম£ক দিষাঁম |. 

নবমী | জখি ! বুজাঁব নেলাগিব। তেঁওরো মোঁ?ল মন থকা 
প্রমাণ পাইছে! | 

জয়ন্তী | বাক লথি ! তেনে ছলে নেভাঁবিবা | স্থির হই 

থাকা এতিধ! ময আহিলৌ | 
নবমী | বাঁক ! ময়ো এতিষা ভিতরটল বাঁও | সথি যেতিয়1- 

'উলকে €ভোমার সন্বাদ নেপণও, তেতিযাঁটিলকে 

' মরি থাকিম | 

[ ইতি নিষ্কাস্াঃ | 

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত । 



তৃতীয় .অঙ্ক | 

প্রথম দরনি | 

হরনাখর বাঁটা | 

হরনাথ, দেবদত্ত আৰ রঙ্গনাখর প্রবেশ | 

হরনাঁথ | ককাই ! মোমাইয়েকর ঘরর পের] আহ্বরে পর] 
লরাটোর অস্তাঁই নাই |, 

দেবদত্ব | ও'তো। ! দেখি | সিহুনু আকো। মোৌমায়েকর 
ঘরটল যাব | কেই দিন মাঁন থাঁওক | ফাঁপা 
বাঁমনবমী আর বিহু আহিছে | পিছেও যাঁব | 

রঙ্গনাথ | মযোতে। ককাই তাঁকে কও । 

হুর | মৌরো পঠিযাঁবর* ইচ্ছা নাই | মাকেও পঠাৰ 

মোঁখোঁজে | মোমাইযেকর লরা চোষাঁলী নাঁই তাঁকে বর 

মরম কৰে | এজনি চোয়ালীও খুজিছে | সিকেই 
মাহ মান থাওক । 

দেব | লরা পড়ি শুনি উঠিছে | কিবা কর্ম কাঁধর 

চেষ্টা পাইছাঁনে ? 

ছর | এঃ ককাই তোঁমোলাকর আঁশীর্বাদে জীষাই 

থাওক ০ মীথোঁন | * «চাকরী ৮ করিব , নেলাঁঙে ? 

ভোমোলাকর ভরির, খুলীরে এনেই খাই বই 
থাকিব পাগিৰ | 

দেব | লঙ্ছয় | তেও এটা “ কাম ” থাকিলে ভাল । তেছে 

মানছে, জানলে আর ভয় করে | কাম নেখাঁকিলে 



৩৮. রাঁমনবদী নাটক । 

অইন হেজার হওক, মানছে মানুহ হেন দেদেখে | 

বর সাঁহীবর তল গলেই তোমার পেযার কাম হুব | 
সেই সাহাঁবর গুগব কথা কি কম? যিবিলাক 

*সদ্বগুণ মানুহর থকা উচিত দেই সকলে! 
তেওর আছে ।' 

রঙ্গ | এতিষা এনেছে দিন পরিছে যে কাঁম নেথাকিলে হেজাঁর 

বর মানুহর কি সজব ঘরর লরা হওক, হাজার ধন 

থখওক, তেও, এখন দোলাত উঠিলে কি ববজাপী এট! 

ধরাই গলে কোনো কোঁনো চকুপোঁখা মাছে 

বোলে “ এই ডাল বা কেনে ? কান নাই কায নাই 

শুদা ভেম মরি ফু্বর * এই বিলাঁক মানুহরলে। গিষাঁন 
কাঁহানি হব দেও ? 

হর" এঃ কিবা কোঁধা। সেই বিলাকর বিবেচনা নাই! 
সেই দেখিছে তেনেকেই কষ | কাঁম হলেই যে পরর 

তত আঁপোনার স্বাধীনতা স্বরূপ রত্বে সইতে শরী- 

রটী বিক্রধ করিব লাগে তাঁক নেজাঁনে | পিভ্ 
মাতৃ হই লরাক যদি নেই দরে শরীরটোকে 
বিক্রযধ করিবটল দিলে! তেস্তে ই সজ পিতৃ মূ 
আর উপকারীর কর্ম নল | নোযারা নোঁষারাতহে 

চাঁকরীত্ল মন দিব লাঁগে | ইযাঁক মানছে বিবেচনা 
শকরে | এজনক আমার ইয়।র'এজনে “তোমার অযুকর 
দরে ভাল চাকরী হওক ” বুলি আশীর্বাদ করিছিল । 

ভাঁতে, সেই জনে তাঁত €তনে প্রশ্ন করাঁত আঁশীর্কবাদক 
অনর খনঙ্গত ঠাই নাই | ছূর্বাসার দরে ছোষ! 
ছলে সর্বনাশ হল হইতেন। এরি পেলো! 
দেও সেইবিলাক নেগুরিয়া কথা | হের দিগদতী 
বাপাক মাঁভচোন | 



তৃতীয় অস্ক ৷ চি 

নিগদতির প্রবেশ | 

লিগ | দেখা, বাঁপা বর বপাঁর ঘরটিল গইছে, ভিতরর ভ্নু 
কিবা কিৰি কেঁযা পটীর পেরা আমি দিব লাগে | 

হর | খরবৰপা! জানো ঘরত নাই? ৯ 

নিগ | আজি প্রতাষে রাজকা্ধ্যত পৰগনাঁটিল গল | একো! 

কিনি বিকি ঘরভ দিব নোষাঁবিলে | নেই দেখিহে 

আমার বপাক কই গইছে।, ভতে৪* অলপতে 
মাথোন গইছে। | 

হুব | ককাই, মুক্তিয়ারর ঘরটল যাঁও বল! | ভাতে ছুচাল 
মান চেঁপট খেদি আফ্োগই 1 দিনটো নেযাঁষ 
নুপুয়াই দে । 

[ ইতি নিষ্বস্তাঃ। 

দ্বিতীষ দর্শন | 

শিকান্তর বাটা । 

নবমী, আৰ জয়ন্তীর প্রবেশ । 

নবমী | সখি! তুমি যাঁবরে পের) মষঘ যেনেকেই সময 

খেদাইে! তাঁক কবর ঠাই নাঁই | শীমিবকে বচর 

হেন দেখিছিলেঁ! | 

জধন্তী | এনের এনেই কথ! | ভুকুতে কলটো পকাঁব পাঁরনে ? 
তোমার, যে কার্য পিদ্ধি হবর লক্ষণ হইছে । 

মবমী | সথি ! মোরে শপত) বধলাগে | কোষা,কি হল ? 

*» কি কুলিলে, মোরে শপ, সোদিকালে ? 
জয়ন্তী | তুমি মন দি শুনা কিকি হল | ডে পবগগাঁটল 

গল 1 *ততাত্বাঁকে ঘোষাত বস্তু বেহাঁপি কিনি বিকি 



৪৪ রাঁমনবমী নাঁটক। 

দিব নৌধারিলে, ভোমার তেও আগত ( নবমীর 

দীর্ঘ নিষ্বীস ) কই গইছিল | ভাঁভে” তোমার ডেঁও 
( পুনর্ধার দীর্ধনিশ্বাস ) বস্ত্ব বেছানি কিনি দিবলৈ 
আহিছিল সেই ছলভে ময কলে! | ছেনে সধীয়ে 

তোমাঁক চাঁব খুঁজিছে তাতে তেও মাস্তি হইছে আর 
তোমাঁইল মরমেরে হ্াতর আক্গঠীটী দি পঠাইছে | 
(এই বুলি আঙ্গঠীটী দিলে ) 

নবমী | .(আঙগগঠীটা চুষ্বন করি ) সথি ! তোমাৰ প্রতি ময যে 
কিমাঁন জন্তষ্ট হইছে! কব নোষারে। | যিমান্দ দিন 

জীষাই থাঁকিম সিমাঁন দিন বাধিত হুম | তুমি পি 
মাভূর কার্য্য ্রিলা*| সখি কতনো ? কেনেকেই ? 

জযস্তী | আজি আমার ঘরটলৈো তোমাক শুবটল মাতিম | 
আমইযে এপ্রি দিব | তাতে সখি ! ময এতিযা আঁম- 

ইত তোমার যাঁবন্ কথা কও গই | 

নবমী | জখি ! যেতিষাটলকে তুমি মোঁক নিবটল নাঁচ1 
তেভিযাঁলৈকে মধ বাট চাই থাঁকিম | 

[ জয়ন্তীর প্রস্থান । 

নবমী | (মলে মনে) হে জগদীশ্ববর মোর প্রতি প্রমন্ন হোধা। 

আজি যেন কার্ধ্যটা নিদ্ধি হয় | হেকামদেব ! নাঁথ 
সস্ভাবণর নিষম শিকাই দিয়! | 

[ইতি প্রস্থান । 



সৃভীয় অস্ক । ৪৯ 

ভূতীষ দর্শন | 

রাঁজআলী | 

মঙ্গলুর প্রবেশ, | 

মঙ্গলু | হেই আই ! ক্বুসলনো। কাঁৰ নাঁম। ভাঁকে ভাঁবি 

চিন্তি উলিধাঁব নোৌষারিলেঁ] | কোননো হল? চোযালী 
জনি বর হুট | তেও তাঁইর ফোটল মন খিক জাঁন! 
যায | বাঁক ঈশ্বরে যি কবে। মধ যতন 'নকবে | 
বণিষা কুকুবর পুতেকে কামসেন্দব নিদিলে | বোলে 

হেনে নাই । পোষা হলে কথাই আছিল | 

হরিপ্রিয়ার প্রবেশ | 

হরিপ্রিঘ| | নবমী আঁইটীর গ! বেগা আছিল বোলে । 
বাক হইছেনে ? 

মঙ্গলু / অলপ করিছে ছেন দেখিছে। আই । 
ছুরি | আইর আগত কৰি কেই খন মান শক ম্তাব চেলেদ 

লগাইছে। কিনে যদি কিনি | 

মললু । বাক আই! কম 

[ হরিপ্রিয়ার প্রস্থান | 

মঙ্গলু | কি সুতিযেরেণো এই কথার সত্তেদটো লও | যব 
কোন ভ্রপে পথও |" 

নিগতির প্রবেশ । 

নিগদতি | হের তয কোন অ| এই দরেবাঁটে বাটে বলি 

যাব ধবিছ ? * 

(৬) 



৪৭ রাঁমনবমী নাটক । 

সঙ্গলু | কিষ দেখ| নাইনে? সালুহ | ড্খন হাত, ছুখন 

নিগ | 

মঙ্গলু | 

নিগ | 

মঙ্গলু | 

নিগ | 

মঙ্গদু | 

নিগ | 

মঙ্গলু | 

নিগ | 

মজলু | 

নিগ | 

মঙ্গলু ) 

নিগ | 

হরনাথ 

তরি, ছুখন কাঁন, এটা! নক ছুটা চকু আছে | দেখ! 
নাইনে! এই মানুহটী বাক ! দেখিও নেদেখে | 

বোলে! ভষ কত থাক? 

কিষ মাটার ও%াবত, আঁক।শর ভলভ, খুটাঁব কাঁণত 

কোতিযাব! বা ঘরর ভিতরত কেতিযখবা বাহিবত | 

ভোর ঘব কত? 

মীর ওপরত | আটগষে কন! বুলিছে জানিছিলে"?। | 

এতিযাঁ জানিশে! তয কলাও । এতিয।ই, দেখো! 
কলে! , ুশুনিলিনে ? কটা ই এটা মাুহ। 

খাইনে চাই! * 

কার ঘকত থাক ? 

তাঁকে নকঘ কিষ ? ঞিবকান্ত ডাঁদ্গবীযাৰ ঘবভ 

তয কার প্ুতেক ? 

আইর | 

আইর পুতেক ! ই কি অ7 

ইযাকে বুজিব নোষাঁরিলি | মোর জানো বেগ1ইর 
ঠিকন|! আছে ? কার নামনে। কম? 
ভয তেনে ছলে জহর! ? 

তয চ্লে জহুর সাপেছে সাঁপব তরি দেখে | তঘ জহুরা 

সেই দেখি মোঁকো! জবা হেন* দেখিছ ৭ 

কট! ! ই মানুছটেো বর ভুষ্ট। 

হরনাথর প্রবেশ । ২ 

| নিগদতি ভয ঘরটল যা । ঘরত কৌনে!* নাই | 
মঘ এই ফাঁলর পের। আইছে! | 

[ ইতি প্রস্থান । 



তৃতীয় অক্ক। ৪৩ 

মঙ্গলু | ভাল সারিলি যা বাপেকে 1 এই কথাঁটোর সত্তেদ 
মললে ঈসহয় | কাত ,শোঁ কি করে| যাঁ! 
ঘরটিলকে হাঁও । 

| ইতি প্রস্থান । 

স্াশা০৯০৩ 

চতুর্থ দর্শন | 

জদ়ুস্তীব শনাগা | 

জয়ন্থী আৰ হীতত পা, সহিতে 
নবমীব প্রবেশ । 

ননমী | সখি ! কেতিযাঁনো ? 

জঘন্তী | মি! ব্যস্ত হোষাঁনে!। কিয়? অলপ ট্ধ্য ধবা!। 
নবমী | অথি! মোর অজি পিম্ধিব উবিবীল বব ইচ্ছা! 

গইছে ছেন পাইছে! । 

জয়ন্তী | সথি! আহা! তেনেহলে তোঁমক আঁষতিব দরে 

ক।(পোর চাপোব পিখধাঁই দিও গ্ই | 

নবমী | মধ মে? সকলো অলঙ্কার লগত লই আহিছে! | 

তুমি মৌক পিশ্বাই দিয়] মুঠে | 
জয়স্তী | বাঁক তেনেছলে যুব মেলোষা | মধ সাঁজটো 

লই আহে! ! ৭ 

[ জয়ন্তীর প্রস্থান । 

নবমী । আভি মোৰ এনে আঁশা হইছে ! ইমান দিন চুলি 

কেডালভেকুর পরি আছিল | হাত কান শুদা 



৪৪ বামনবসী নাটক । 

আহিল, আঁজিহে এনে ইচ্ছা! হল | আহা! সস্তোগ 
কেনে স্বুখভোগ | এনের পরা ঘি আঁদাঁক বঞ্চিত করিব 
খোঁজে তাঁর সর্বনাশ হওক | (অলঙ্কারর প্রতি 

ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি করি) এই খাক ! এই মণি! এই 
মাদলী ! এইগ্বাু । এই সিতিপাতী ! এই জুনুর ! 

এই থুরীযা! আহা ! দেউভাঁষ অন! এই চুরী! 
এই নথ ! এই চন্দ্রহাব। এই বিলাক তেনেই পরি 

খশকিল ছেঁতেন | মোর নিমিত্ত এই মনুষ্য জন্ম 
“বিশেষকে এই গাতক কাঁল বথা হুল হেঁতেন। 
ইযাঁক পিন্ধাত জাঁনো মোর পাঁপ হয কেতিযাও 

নহয় | 

জয়ন্ীর প্রবেশ | 

জযস্তী | আই ! অলঙ্কার আর কাঁপোঁর পিন্ধাঁও' | এই বুলি 
আঁষতি সাজ পিম্ধালে 1, 

জয়ন্তী | (পিন্ধহি উঠি) আই অ মোর সোনাই কেনে জ্ুম্দব 
দেখি ! সখি ! টুমা এটী দিযা | (চুম্বন) 

নবমী | সখি ! ময় কেনেকেই সম্ভাষণ করিব লাগে নেজানে! 

শিক দিয়া! ? 

জযস্তী | সকলো কর্মভ গুকমুখ মহলে শিকাঁ নেযাঁধ | কিন্ত 
ইয়াত তাক নেলাগে। স্বভাবে আপুনি শিফাই | 

বাক ! মন করা চোক্প ধুলনীর বাঁরিভ কোঁনবাই 

তৌমাক কিবা শিকাই, দিছিল নে ? সখি | আজি 

তোমার আঁকে বিষ! চাঁম | 
নবমী | ( দীর্ঘনিশ্ব(স ) সখি ! যিকর! করিবা | তি অনেক 

ছল | টোঁপন্ীষে ধরিছে | 



তৃতীয় অস্ক | 8৫. 

জযস্তী | আছেছে লাগে | রাঁতি সর হোঁধা নাই | বাক 

পিছে টম কেনে টৌপ্নীযে থরে | 
নেপধ্যর পরা | বে ! ভ্যাঁর মেলা | সোঁনকালে এটা কথা 

কই বাও। 

নবমী | সথি ! আকে যাৰ বোলে | 
জযস্তী | বাঁক ইযার প্রমাণ পাঁৰা। কযহে এনেকেই। মধ 

ছুযার মেলি 9িঁও তুমি ইছাঁতে তালটক বহা। 
(কপাটোদঘাটন ) 

রামচন্দ্র প্রবেশ | 

রামচক্্র | (নবমীক আযতির বেশে নিরীক্ষণ করি চিন্সিৰ নোষাঁরি) 

বেখ ! এটা কথা! আছিল-_- এওনো কোন ? 
জয়ন্তী | তুমি শোধা । 

নবমী | (নবমী লজ্জাধ লত্রমুখী) সখি! ভাঁমোল কেই 

খনমাঁন কাঁটা বপাঁকো। দিস!? তুমিও খোঁযা, থঁকে 

যদি মোকো দিষা | 

রাম | বৌ! এঁওনে! কোঁন ? 

জযন্তী | যাক তুমি ফুলনীত কটাক্ষ স্বরূপ অস্ত্র প্রহার 
করিছিলা, সেই অস্ত্রাধীতত জর্জ্খিরিতা হুরিণীচিক 
মঘ কত যত্তে বাখিছেঁ! | ব্যাধে ওধধ নিদিলে তাঁর 

ওঁষধ কোনে দিব? 

মবমধ্টি | সখি ! কটারি নাই কিছেরেনো কাঁটো | জীকা- 

ফুলীকঞ্াতা কটারী খন লই আহক ! 
জয্তী | সখি! বুরি হুলাঁনে *কি? 

নবমী 1 কেনে ? 

জযন্তী | ফীতেরে কাটি দিষা | 
লগবমী | অকল £ভামান্ত পারে! । 



৪৬ রামনবমী নাটক । 

রাম | অনুগ্রহ করি দিলে আমিও লেই মুখাঁমৃত পাঁবর 
অআন্িলাঁ কবে | ০ত9 নহলে-_ এই কটারি আছে-_ 

নিধা | এই খন তেওর তাঁমোল কটার বেচ। 

মোঁলৈ এজন বন্ধুষে অনেক দু্রর পেরা পঠাই 
দিছিল । " 

জঘন্তী | সখি ! হাত মেলি কটারীখন লেশয1 | 

নবমী | তুমি লোষা ! 
জযন্তী |. ময তোমাঁব বস্ত কিষ লম? যোষা সখি! যোঁষ! 

ছিঃ (নবমীব কম্পন) ছিঃ সখি ঘযেধ| 1 * (টানি 

পঠিওয়াত নবমী অগত্যা গই কটাবী খন ললে) 

নবমী | (লগতে বপর্শ গুখ অনুভব করি) ধন্য এনে সুখ 

কত আছে? এই স্থুখ চিরকাল যেন থাকে | ছে 

ঈশ্বর ! (তদনন্তব ভামেল কাটি) আখি নিষ] | 
জযস্তী | তুমি দিবা | মধ হে দিবর্পাও তুমি নেপোষা নে? 

মোৰ ছে ঘরনে ইতোমাব ঘর নহযনে ? মোব ছে 

আলছিনে ? মু 

নবমী | (অগত্যা তাঁমোল দি) সখি! ময এতিয! যাও) 

এবাব বাহ্িবটিল নগলে ন্বছষ | মোর বর গাঁ পুরিছে | 

জয়ন্তী | (রামচজ্্রর প্রতি) বপা ! ময তোমাক মোর এই 

সখি *নবমীক গতাই দিলো | তুমি, এগ'ষে সইতে 

কথা ৰার্ভী কোযা | কিন্তু ছুইতো “কইছে ছুইতো 

ছুইরো যেন প্রেম রীতি থাঁকে | অন্যরূপ যেন নহয় 
মান্থছে যি কয় কওক'! যদি অন্যুছে হয় ভেস্তে 
ধর্মর আগত তিনিরে! পতিত ছব লাগিব | সরছ 

নও তোমালকে , এতিষা ছুই ভ্ুইভ মর্ল অমর্পণ 
করা তেনে হলেই ছল | উভষে (মনে মলে) বাঁক-- 

€(নবমীক রামচন্দ্র হাতত দিলে )।, 



তৃতীয় অস্ক। ৪? 

জযস্তী | বপা ! সখি ভোমাঁৰক আজির পরা ধর্ম পত়ী হল। 

বাঁপা থাফ। | জখি থাঁক। | মধ এতিযা ধীঁও। বাঁপা মধ 

যেনে, সথিকো দেই দরে মবম করিবা | তুমিএ তের 
র্ধন্ব হলা | 

[ জয়ন্তীর প্রশ্থীন | 

নবমী | জথি ! মযো ব1গ , (নবমীর এন্ছানোদ্যোগ ) । 

রাম (নবমীব হতিভ ধবি ) মঘ তোঁমাঁক এঁরি দিব নে]যারে | 
»সাখিযাই গতাঁই দি গইছে | মষ কেনেকেই তোঁম।|ক 

এই এন্ধার বাতি এরিদিও | (লবমীটর সর্ধ শরীর 

কম্পন অথচ বল প্রকাশ )। * 

বাঁম | মধ কেতিযাঁও লির্টিও | সর্খীযেরে বেঘা বুলিব 1 বাঁক 
বেগ আহক তেতিযা যাঁবা | তেগু যদি নেথাকা, 
মোর যে বস্ত্র শিলা তাঁক দিষা ? 

নবমী | (কটাবি খন দি) বাও | 

রাম | কটাবি তোমাক শ্দিছে । মেব মন যে লিছ। 

নমেইটী দয! ? 

নবমী | এতিযা এনে দিন কালেই হইছে | চোবে আঁকে! 
গিরিহতকে চোর বোলে | মোব ফুলনীভ ঘি অবস্থা! 

হইছিল,আ.ব এভিযা সইছে, তাক মযট্হে জানিভৌঁ | 

রাম | সঁচ!| বাঁক ম্ চোব আক ছুঞখ টঁওতাও তুমি বি 

ইচ্ছা! সেই দণ্ড করা | (এই বুলি ছুই বহিল) | 

নবমী | মধ অনল! ! মোর প্রতি বল শ্রকশ নকরেব! |-_ 

রাঁম। কি বল? মধ নীচেই* বল হীল হইছে, মধ কি বল 

**প্রকাশরিম ? যাছু ! মু মোঁত লাই | মোঁর যাঁবদীয 
অঙ্গ শরীব মন জকলে! বিলাক ভোঁমার রূপ লাবণ্য 

কর্তৃক পরাভুত, হইছে, আঁক চুম্বকে যেমেটকৈই লোক 



৪৮ 

নবমী | 

রাঁম | 

নবমী 

রাম | 

নবমী | 

রাঁমনবনী নাটক | 

আঁকর্ষণ করে সেই কপে আকুষ্ট হইছে ! ময করে 
বুলি একো করিব নোঁধারে | মোর শক্তি নাই! 

ছে প্রিষে! তুমি মোব শক্তি | 

(স্বগত ) পুকধ বিলাঁকে কেনে স্ুুন্দরে কথা কয আহা ! 
এনে কার কঠিন'প্রাঁণ আছে যে,আর্্র নহব? (একাশ্ে) 
কিন্তু মম ভূর্বল! আব অনাঁথিনী” আর ছত্র হীন! | 

হে প্রিষে ! মোর প্রতি প্রদর্া ছোঁষা! মৌর কাঁষ 

বাকা মন 'দকলো তভোমাঁত সমর্পিলৌ ! আঁ ময় 

সর্ব প্রকাঁৰ তোমাৰ সহাঁষতা জিম | হে চজ্জযুখি ! 

মোক গ্রহণ করা ! নতুবা সত্যে । সত্যে ! ময মরিম | 

মোর প্রাণ রুগ্ঠাগচ্ভ ! মোক এটোঁপা পাঁনী দিখা | 

বর পীযাঁহু লাগিছে | 

(শ্বগত) আহ ! কেনে কৌঁশলেবে আঁপোঁনাঁৰ ভাঁব 
প্রকাঁশ করিছে | ( প্রকাশো ) শপত নেখাঁবা ! কিষনে! 

লোকে কয বোলে মবমব মিছা! কথাত চিত্রগুপণ্ডে হছে 

( ওচরতে থিলাশেরে পানী আছিল তাঁকে দিলে )। 

(বর আগ্রহে পানী গোঁটাই গিল।শ খায) খাছু! 
মোঁব কিঞ্িংৎ ভৃত্তি ছল 1_-কিন্তু মোর গাঁ বরটক 
ঘামিছে আর গরমি লাগিছে | যাঁছু! মোঁর বম্বদ্ধি 

অনুপ প্রকাশ করা ! মঘ তোমাব অক্রীত দাঁস | 
প্রভো ! ময তোমার দাপী ! মোক রুপা কর ! 

মোর সকলো তোঁমাত সমর্পিলো | ময ( দীর্ঘনিশ্বীস ) 

বিধৰা পরাঁধীনা ! মোর প্রতি"আপুনি কিষ ইমান 

আকুল হইছে | মষ আপোঁনাঁক কেনেকেই আপোনাঁর 
ইচ্ছ! সম্পূর্ণ কৰি আর মৌরো! ইচ্ছা সম্পুর্ণ করি 
« ্াউস ৮ মিটাই স্ুশ্রুস! কবিম ? বন বাধকত! আছে 
ময পাঁপীয়লীর পরা আপোনাঁব বন অনর্থ হুব | 



তৃতীয় অঙ্ক । ৪৮ 

রাঁম | যাঁছু! তুমি মোঁক গ্রহণ করা! তোঁমার নিমিত্ত মষ 

"মবমী | 

হেজার বার কটা যাঁম। বাঁ! তোমার পরা মোর 
একো অনর্থ নহষ | আর ঘি হুষ তাক দ্ধীকার 

করিলে] | প্রাণ! প্রীণ যাষ | 

স্থির হওক! গাঁটী বরট খাঁমিছে ময অলপ মান 
বিশ্ব! | আপুনি বীগর দিষক | (এই বুলি বিছিবইল 
ধরিলে আব রাম বিছনাতে বাগর দিলে | 

রাম | (নবীর হুইওটী হাত বুকত লই) ছে ঈশ্বব 1 তুমি সাক্ষী 

নবমী | 

হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী ! হে পরমাত্বন্র! তুমি সাক্ষী ! 
আজিব পরা এই নবমীক মধ পত্ী স্বখকাঁর করিলে! | 

'আন্ধ যোর সাঁংসাঁবিক সহাঙ্ক কারি স্বীকার কৰিলে! | 

মৌর কাঁষ বাক্যে মন শক্তি সকলে! এ ওতে সমর্পিলো ! 

আর এও মোর অস্থিব অস্থি মাংসর মাংস আরূ চালর 

চাঁল হল হে ঈশ্বব ! হে প্রাণ! (এই বুলি নবমীক ব1ও 
হাঁতেরে গাঁটল টানি আনি অর্ধ শবীব গাত লগাঁষ 
সেও হ্থাতেরে *্মবমীর মুখর খাম মচি মুখ খনি 

লারিৰট্ল ধরিলে )। 
(ভদ্গীত চিত্তে) হে ঈর্খবব ! হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী ! ময 
ইমান বুজালো৷ তেও স্ুকুজিলে মঘও প্রথমতঃ মনব বেগ 
জন্তালিব নোধাঁবিলে | মধ অনাথিনীর প্রতি ব্যাকুল 

হুই এও" একাগ্র" চিত্তে প্রীণ সমর্পিলে | হেধর্স্ ! মঘ 
আজির পর1 এই পুকব এই রাঁমক স্বামী প্ৰীকার কবিলে1| 

ছে পরমুত্বহ ! আমার এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর, হুক । 

আব তুমি করা | “ হর্দশ্ফিতি হু] তুমি, যেন করো" 

শ্বাহ। স্বামী, হৃবিকেব কুরিবো তেন ৮ | (রামর 
প্রতি )| « নেবিৰ! বান্ধব স্বামী জীবনে মবণে? সত্যে 

সত্যে প্রাণনাথ, পশিিলো! শবণে | ৮ 
(৭) 



&০ রাঁশনবমী নাটিক। 

রাম | হে ঈশ্বর! হে প্রাণেম্থরি ! তোমার ইচ্ছা ঈশ্বরে 
সম্পর্ঁণ করাঁওক | ছে যাঁছ ! (এই বুলি ন্গেপ্রকাঁশ )। 

নবমী | তোমার নীমটী____জানোবৰা সীভার দরে কর! | 
রাম | তেনে ছলে মোর নাম নবমীবল্পত | 

নবমী | দা! লা! দার্মেকি করে? গোলাঁপক যদি গোলাপ 

স্বকুলি পলাশ বোল যাঁয় ভেও স্বগন্ধ পৌধা নেযা- 

বনে? ও ! মন চোর ! 
রাঁম | ও কোন "মুখেরেনো মোক চোর বুলিলে ) (ওরণি 

গ্ুছাই) অঃ এই খন মুখ (চুম্বন)! 
(সাত্তিক ভাবর আবির্ভাব) * 

নবমী । মোর আত্ি গানটা বরটক পুরিছে | চাঁকি গছে! 
ৰরকৈ জলিছে। 

রাম বাঁক! শীতল করে! | (এদিপ নির্বাণ )। বাদ্যাদি । 

[ ইতি নিষ্কাস্'ঃ | 
চর 

পঞ্চম, দর্শন | 

জয়স্তীর বাটা | 

নবমী আৰ জয়ম্ার প্রবেশ | 

জয়ন্ত্রী| সখি! কেনে? 

নবনী। (লক্জাঘ নজমুখী ) যেনে দেখিছা! | 
জয়ন্তী | তাঁকেতো ! একে দিনতে এনে আলু থালু হলা। 

ন 
সা পাশিতি শাপলা 

* আ্ভশেদোখরোমাঞকষবরভজোথবেপথো । 

বৈবর্ণমঞ্ঞপ্রলয়ো। ইতায  সান্িক সদ তঃ ॥ 



তুৃতীর অঙ্ক। €১ 

লি বোর কেনে আউল আউল হুইছে ? মুখ 

খন কেনে উভইা উতছি দিছে ? চকু ছটা 
কেনেকেই উখছ্ছিছে | কিমান রাভিটল সারে 

আছিলা | 

নবমী | তোমোলাঁকর ইযাঁত খেনের্থে মহ টৌপনী নাঁছে | 
রাঁতিপুধাহে শুইছে । 

জয়ন্তী | হ্যতো এভিযা_-বাক সখি ! তুমি অকল সরে এটা 

ঘরত শোয়া মস্বয ? 

নবনী | * হুর | 

জযস্তী | তাতে আজিব পের! শুব! | ময কুধি করি দিম 

নবমী | তুমি যি কর! সেই | 

জযন্তী | বাঁক তেনেছলে নয আমইভ কগই বোলে? 
সখির তৰুণ কাল ইযাঁত শুব নেলাঁগে, আমার 

ইবাটিল সর্বদাই খেল চেল খোঁদবইল মানুহ আহি 
থাঁকে । 

মবমী | বাঁক সখি ! তোগীত আরকি কম? 

জযস্তী | ইকথ! প্রকাঁশ নকরিবা ! 

নবমী | এভিযা মষ ঘরটল বাঁও | (প্রস্থানোদ্যোগ ) 

জয়ন্তী | সখী ! সেন্দূর অলঙ্কার | 
নবমী । (দীর্ঘ নিশ্বাস পেলাই) তেনে হনে খহোষা | 

জযস্তী | মোৰ সত নেযায়। তুমি আপুদি খহোয়া। 

আর ময় চাই থাঁকিব নোয়ারিম। সিঘরতিল বাও! 
তুমি এমপুনি যি করা করা। 

[জয়ন্তীর প্রস্থান । 



৫২ রামনবমী নাটক | 

নবমী | (ধনে মলে) আঁমার কাঁলি যথার্থ বিবাহ সিদ্ধি 
হুইছেই | এতিয়া থাঁকিলেও ছানি নাই | তথাপি 

দবাকণ দেশখচারর সুরত নেওচন কেওচন দি খস্াও | 

হে জগদীর্খবব ! এওতৈে যেন পভিব্রতা ধর্ম 

প্রতিপালন ধরিব পারে? | ( অলঙ্কারাদি খাই) 

এই ছততাগিনীর এই বাঞ্জা__ 

[ ইতি প্রস্থান | 

তুদ্তীয়' অঙ্ক সমাপ্ত । 



চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রথম দর্শন 1 

হরনাথর বাঁচা । 

হরনাথ আৰ দেব্দত্তর প্রবেশ | 

হরনাঁথ | ককাই ! বাঁমব মোমাঁষেকে চিঠী ,লেখিছে বোলে 
তালি হুন্থু কটকীর ঘরব*্এজনিু চৌযালী খুঁজিছে | 
কি বোলা নো ? 

দেবদত্ত | কিনো বুলিম ? লরাঁব বিষা দ্িবর সময হইছে | 
এতিয়া ছলেই হয় | 

হুর | ককাই! মোর মনে ছলে এই জনি চোয়ালী ওভতীও 

দেব। 

কিযনে! মোর অট্রযে মোর আগত কইছিলে বোলে 
কটকী, কাঁকতী আদ্ধ মছীজনর ঘরর চোঁষালী বিয়া 

নকরাবি | বাস্তবিক কথাও হয | ইহরীর প্রায় 

চোধাঁলী বর দন্দুরী আর চঞ্চল! | 

তেনে কথ! নরঘ | আমার ইযাঁর এজনে কইছিল বোলে 

মষ মহাঁজনর ঘরর চোষালী বিয়1 মকরাঁও | করালেও তার 

হাঁতে পণ্ড নল'ও | পিছে এজনি নহয় ছুজনি মহাঁজনর 
চোষালী বিষ! করালে । এজনির এটী রত্ুর নিচিনা 

বর কীর্ভিমান লরাও হইছিল | সেই, লরার হাতে 
* তেও পীও লইছেনে নাঁই কেনেকেই কম? যদিছে 

লোয়া নাই তেস্তে ডেওক বর হুর্ভনিয়! ঝুলিম | 
বোধ হয তেনে হব নেপায়। 



&৪ রামনবমী নটিক | 

হুর | যি হওক এই জনি চৌধাঁলী খুঁজিবাঁল সাঁকদি পঠ$1ও | 
দেব | দিষা ! ময় এতিষ1! ঢেকাঁষলী পাল হও | এখন 

তক্তাঁপোশ কিনিব লাগে | 

[ ইতি নিষ্ক,স্তাঃ | 
৩ 

দ্বিতীয় দর্শন | 

শিবকাস্তর বাটা ৷ 

নবমী আৰ জয়স্তীর প্রবেশ । 
জযস্তী | সখি ! আজি. কালি গ। কেনে পাঁইছা | 

নবমী | সথি। যেনে রাঁখিছা | 

জয়ন্তী | তোঁমোলাকর ভাঁল যো! খাইছে | 
মবমী | কেনে? 

জযস্তী | কিয় রাঁমনবমী ! কেনে চিকোঁন যোরা খাইছে | 
মবদী | তোমার আশীর্বাদ সঞ্চি! 
জয়ন্তী | আজি রাঁমনবমী নয ? আজি রাঁতি ভেনে হলে 

রাম জীতার দরে তোমোলাকর মুগলবপ দর্শন 
করিম ! তুমি এভিঘা নিতে অলঙ্কার আদ কাঁপোর 
পিন্ধা+নহুয ? 

অবনী | রাতি পিক্ষো দিনত হলে খাই ও | কেতিযাঁবা 

অসমূলি নিপিদ্ধো | » 

ফুলেম্বরীর, প্রবেশ | 

ফুলেশ্বরী | আই! জযস্তী 1! সথিয়েরর মুর 'চোরটো! 
মেলাই দিবি | 

জয়ন্তী | আমই ! (ও আর দিমভে| | 



চতুর্ধ অস্ক। ৫ 
রঙ 

ফুলে | ভাই কেভিযাঁবা কেতিযাঁবা কাঁপ্ের চাঁপোর আর 

খাক মনিও পিন্ধে | একে জনি চোষালী কেনেকেইনো 

চাঁই থাকিম? 

জযস্তী | ভাঁকেতো আঁমই 1 

ফুলে | আই! নবী ! তধ সধিখেরে সইতে উমলী থাঁক 

ময অধ্যাপকর ঘরটিল ধাও । 
নবমী | আই ! সথিষে আঁজি ইযাঁতে ভাত খাব আব শুবও | 

ফুলে | বাঁক! তেশে হলে গাকর তলডে পষসা আছে কিবা 

,কিবি কিনি আনিবটল দে আব রাদ্ধনি ঘরত কিব! 
আছে ছুইও খ! গই | 

[ ইতি প্রস্থান 1০০. 

জযস্তী | সথি ! মধ একেবাবে ঘরত আঁইর আগত কই 

আঙ্বোগই | দেই | 

নবমী | বাঁক সখি ! যোয়া সোঁনকালে আহিবা । 

[ ইত নিষ্তান্তাঃ | 

, তৃতীয় দর্শন | এ 

কাঁমদেবর ৰাটী। 

কামদেব আব রামচন্দ্র প্রবেশ | 

কামদেব | বন্ধো | ময সিদি! কবরে পেরা প্তুমি যে নবমীর 

* পরা মন পালটাইছ! ইয়াত ভাল পাইছে ! 

রামচজ্ | ছধ বন্ধোঁ! লি মিচা। এতেকে ভেনে কর্ধ 

কর] ভাল লন্ুষ | 



[৪ 

কাম। 

রাম | 

কাম | 

বাম । 

কাম । 

রাম । 

কাম। 

রাম । 

রাঁমনবমী নাঁটক। 

ময় তোমাক কও বন্ধে! ! তেনে কর্মত বিশেষতঃ 
নবমীত পাঁপ আছে । রঃ 
তোমার আঁশীর্বাদত যে বন্ধে! মনব গতি লরিল ইযাঁত 

জন্তষ্ট হুইছো। | 
তোমাঁত কও বহন্ধা! মঘ সত্যে কইছে! তোমার সেই 

পাঁপ্র কার্ধার পবা! মন পালটন ছোঁধাত বর জস্তোঁষ 

পাইছে! | ইবর পাপ জনক কার্ধ্য 
ছষ বন্ধে !"মযও সম্ভোব পাইছে! ! কি পাঁপর কার্শ্য ! 
বিধবা পতিত ছোঁযা_ 

অন্যানা' দূপে হলে বিধবা কি সধব! পাতিত হলেই 

পাপর খাঁলত উঠিব নোৌষাবাটি পরিব লাগে | আব 
মোর বিবেচনা হলে সধবাঁ চৌযাঁলীষে সইতে ব্যভি- 

চাঁর কার্ধ্য বিধবা! অপেক্ষ! বর দুষ্য ! কিযনে! তাঁর 
পব! এজনর হানি হয | বিধবাত তেলে নহয ! 

বিশেষ যদি যুক্তি অন্ুসাবে স্বামী ভার্ধ্যার দরে 
ক্রিয। হুই স্থির থাঁকা যাঁষ অথবা বিধিমতে বিবাহ 

করোয়া যাঁৰ তেনে হলে নীচেই দেঁষ নাই | কিযনো! 

বিধবা বিবাহ শাক ধিছিত | 

বিধব1 বিবাঁছ শীস্ব বিছিভ 1 রাম! রাম! ইখন 

নো শাস্ত্র ইমান দিন কত আছিল ? 

ববধবা বিবাহুর মত বহুকালর পর! আছে | পবাশর 

মুনির বচণ আঁছে | সংহ্িতাঁড পাঁষ | কেবল ইমত 
সাধারণ মতে চলিত নাই | প্রথম সহগমন , দ্বিতীয 
্রক্ষচর্গ্য তৃতীয় বিবাহ | এই তিন বিধ স্বামী 
হীন হলে তিরোঁতাক শাল্ত্রকার সকলে উপায দিছে। 

সঙ্গমনতো। এতিযা হবই নোয়ংরে 1 ব্রক্ষচার/ব্রভ 

করি থাঁকাও অতিশয় কঠিন | কিযেনা! এতিয1 আমার 



কাম | 

রাম | 

কাম । 

রাম ) 

চতুর্থ অন্ক| &? 

বল বুদ্ধি সকলো! কম ব্রুতরাং বিবাছ প্রশস্ত | যদি 

বিধবা 'বিবাছ ঈশ্বরর অভিন্প্রত নহল হেঁতেন স্বামী 

হীন ছোঁষা মাত্রেই কাঁম গ্রব্বত্তি একেবারে ভীরোতার 

গল ক্কেতেন | মিটোতো নহয | 

শীঙ্ভ থাকিলেও দেশীচার নর্খই | 

দেশাচাঁব ! ইঃ দেশীচাঁব । দেশাচারনো! কি? ইল লর 

ছোষ! নাইনে ! সরব কথায লক্কও আমার পিভামহর 

দির দেশীচার আরা এতিষাঁর দেশাচাঁর কিমাঁন লর চব 

,চৌয়াচোন | দেশীচাঁর এনে গরম নৌপোযাঁকৈ লর হুৰ 
লাগিছে যে কব ঠাঁই নাঁই । বহা, দিনয মুবতছে 

গম পাঘ | বিশেষ বিধন্ধা,বিল্লযকে তলে ভলে ছল 

লই লই বনু পুকষে জইতে সছবাঁন করা, ভ্রুণ 

হত্যা করা কেনে পাঁপ | ভাতকৈ এজনর খেনে 

তাঁবে হওক পাঁণীগ্রহুণ বর আঁবশঃক আঁক তাঁর পরা 

বছ উপকার আছে । পাঁপ নীচেই নাই। 

তেনে হনে ভার্ধা*স্থামীব স্নেহ কমি | 

আমাঁব দেশর ঘামুমর মাজতছে নছি ! অপব জাঁতিত 

এই নিষম আছে আর পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিব 

মাঁজত এই নিষম আঁছে। তাঁহীতরনে! কি হাঁনি হইছে ? 
কি স্রে্ছ কমিছে? ন্বামীহীনা ছলে তীবোত! বিলাক 

অধিকার নোহছেযা হয | সকলোষে আশা করে । 

বিশেষ পুকব বিনা অংসাঁর যাত্রা! তীরোতা। বিলাকে 

“আচরিৰ, নোঁষাঁরে | বু কার্ধ্যত পুকবর, সহাযিত! 

লাগে | এই সহাঁঘতা ক্লওভে সেই পুকষে সইভে 

£সই স্বামী হীনার আলাপাদি হুম; তার পর! ক্রেমে 

ঘটনা হয়| বিশেষ কোঁন বিধবাঁর কার্য করেতে 
প্রা পুকধ বিল্কর শেষ অভিপ্রাব এই হুয় নেক 

(৮) 



কাম। 

রাম । 

জীকা | 

পাম । 

রামনবমী নাউক। 

তাইর সর্ঝব্য অপ্িকাঁর । অনার দ্বার সন্তোষ নহয | 
বিধবা বিলাকেও সংসার যাত্রা নির্বাহ অন্থবিধা 

অসম্া বোধ করি জ্ঞানাভাঁৰ প্রযুক্ত অগত্যা স্বখাঁভি- 

লাঁষিণী হই, সেই শেষ অভিপ্র।যত মাস্তি হয | হলেই 
খাঁলত পরিল 1* এবার এজনব দ্বার1 তেনে হলে পিছ্টৈ 

লজ্জ। ভষ সকলে! যাঁধ, গলে সংখ্যা অধিক ছয ' এই 

বূপে ছক্ষিষ! বদ্ধি হব | আদ ঘদ্দি তাতে গোঁপনীয 

কার্যত ঈর্খুরর ঢোল বজোঁষা হুষ অর্থাছু তীরেতো! 

জনীর গর্তহষ তেনেহছলে তীঁকনষ্ট করে এইরূপে দেশত 

গাঁপর, সংখ্যা! ক্রমশ বৃদ্ধি হব লাশিছে | অধিক কি 

এনেত দেশ তল্গইল যাৰ লগ্িষা হল | এতেকে বিধ- 
বার বিবাছু হলে সেই সকলোরো ছযাঁরত হেঙ্গাঁর 

বান্ধা হয | বিধব1 বিলাকর ছুংখর কথা! ল্মরণ করিলে 

আর দেখিলে শুনিলে হৃদধ বিদীর্ণ হয | 

বিধবার বিষ ছলে জানো তেনে কার্ধ্য নেথাকিব ? 

থাঁকিব পারে ! কিন্ত সংখ্যা অতি কম? তেতিযা 

ওপরত কোৌযা নিষমর দরে হুদ্ছিযাঁর জন্য তীরোতা 
বাঁধিতা নছব | আর যি হুয় কেবল হুক্ষি,যাঁশক্তির 

পরা হব | ইযাক নির্মল কবিবর উপায় আমার 

ৰছু 'আছে। 

জীকাঁফুলির প্র“বশ । 

(রামচজ্্রর প্রতি) ডেকা দেও |. ধেখধাই মাতি 

পঠাইছে | কেঁযাপচীর পবা হুঙ্গ টা কিনি 
আনি দিব লাগে । 

আজি কেঁষ! হুতর রামনবসী | বাঁক বীও যা ॥ বেখর 
আগত কগই বোলে ছেনে মযঘ আজি ভাভ ভাত খাম । 



চতুর্থ অঙ্গ । ৫১ 

জীকা | আঁই দেওযে আজি নবমী আইটীউরর ঘরত খাঁব | 
রাম | হওক যা! তেও ভয কগই। বোলে হেনে আজি 

রামনবমী | নুখুধালে কেরা পটিটল নের্াও আর 
ককাঁইটল লেখি পঠাম যে আমি খুজিও ভাত 
নোপোঁধা হলো । 

জীক1 | বাঁক ডেক! দেও ! সোনকাঁলে মাতিছে । 

[ জাঁকাফুলীর প্রস্থান | 

কাম | ,বৌমাই সইতে বন্ধে! ! ভাল কথা কোঁষা । 
রাম | মোঁর বেখ ভাঁল | বসিক আছে ! কুথা কলে বুজে , 

বি নুবুজে দিছে খৎকরে ৮ *এক্পসে জনা মানুহ পাবলৈ 

নাই বন্ধো ! ককাইক এনেছে ভক্তি করে কবর ঠাই 

নাই | বন্ধে! বাঁক এতিষা ময বাও। 

কাম | বাক বন্ধো ! 

[ নিস্বাস্তাঃ ] 

চতুর্থ দর্শন | 

মবমীর শ্ৃসুগার । 

জযস্তী আৰ নবমীর প্রবেশ | 

অন্ন ব্যঞ্রন প্রস্ভত। 

জযন্তী | সথি কিমীন রাতিনো কোন পিন আছে ? 

নবমী 1 ”রাতি ডের পরমাঁন মরাঁত পিছ হ্যারেরে আছি মোর 

ছ্যারত টিকিলী মারিলেই ময় ছুধার মেলি দিও । 
ইপোনে এপর, মান থকাতে যাঁষ | 



৯৪ রামনবনী নাটক । 

জ্যন্তী | তেত্তে তোঁমোলাকব রাঁতি ভাঁলটৈ শৌযা নহষ ? 
নবমী | মোর হলে তেওন।ছে মানে আগে টোঁপনী নাছিছিল ! 

বিছনাতি শব্য।কন্টক হইছিল | কিন্তু এতিযা ডের 

ব্সাছিবর সঅমঘ জানি আীঁজতে এফেরিমান শোও । 

পিছে ইপোঁনে বেলি এপর মানতছে উঠে! | আই 

উকয়েও নেমীতে বোলে চোষালী মানুহ শুইছে 

শোষক | 

জয়ন্তী |. বেলিলই যে শোয়! তাঁক জানো | মঘ সেই দিন 
কেইবাঁর আহি উঠতি গইছেঁ1 | তেও মরম করেনে ? 
এতিযা কিবা শিকার লাঁগেনে ? (নবমী লজ্জা লত্রমুখী) | 

নবমী | প্রাঁষ আছিরকব ঈর্মঘ হইছে । 

জযন্ত্রী | বাঁক আহক দিষা ভাই শন্ব নহুষ | 
নবমী | (ভাবত টিকিলী শুনি) সখি! আঁহিছে ভ্যাঁব 

মেলি দিও । 

নবশীর প্রস্থান আব উভয়র প্রবেশ | 

নবমী | সখি আছে! দেধ! মাইনে? 

রাম | থাগুক দিয়া বেখ হয । 
জযন্তী | বপ1! তুমি মোঁর তত তাঁত খাব খুজিছিল! | ইযাঁতে 

আপি খোষা | সথিষে ময়ে 'ছুইও এঁকে লগে বাঁতিটিক 
তীত খাম বুলি অনাই থইছো | তুমি খোঁধা, দথিযে 
প্রসাদ খাঁওক, মধ বাড়ি [৮73 | তেছে মোর মনত 

রংহব,আর ছাঁবিলাঁষপলাঁব | " 
রাঁম | তেওক মোক প্রসাদ দিব নেলাগে | বরধঃ 

(নবমীয়ে তাত আগবঢ়ায় দিলে) । 
জয়ন্তী | তেনে কব নেপাঁয় | খধোষা, | 



চতুর্থ অক্ষ! ৬৪ 

রাম | কেঁষা গটীর পবা আছি একে! খোঁষাঁও নাই 
ভোকো। লাগিছে । 

জধন্তী | মধ নহা হলে আজি লঘোঁনে থাঁকিল! ইতেন। 

রাঁম| তুমি ইযাঁটল নহা হোঁধা হলে মফ তোমোলাকর তাঁত 

খালো ইতেন | আর নাখীলেও জখিষেব তেনে 
নহুষয | ফখিবেরর মুখাম্ৃত পান কবিলেই ভোক গুছে । 

জয়ন্তী | আর রমিকালী করিব নেলাঁগে আমীর, অরনিকা 
নহয | খোঁষ! | ( আঁচ্ছ্।দিত স্ছ্যানত রাঁমচন্রে অন্নাদি 

*ভোঁজন অনন্তর নবমীব পীত্রাবশিষউ ভোজন আর 

পুনঃ প্রবেশ 11 ৪ 

জযন্তী। এতিষ! ছুইুএকেলগে বহাম্দেখি ীবিলাঁষ পলুযাও | 
রাম | বাক ! ৰহিলে? | (রামচজ্জব এবং নবমীর একাসনে 

উপবেশন )। 

জযক্তী | যথার্থ রামননমী ! সথি এই বপ দেখি আঁজি মোর 

মন তুষ্ট হল এভিযা মোর মরিলেও হানি নাঁই। 
মঘ নেজানিছিলে যে এনে দেখিম | বপা থাকা ! 

সখি থাক! ! ময় আমইত খুজি কেইটামান ভাঁভ 

খাও গই ইফার পরা আর চুষা খন উলিযাই রিও | 

মবনদী | সখি ! ই চুষা ভোমার চুৰ নেলাগে মঘ রাতিপুয়া 

উলিযাই দিম 1 

জযন্তী | নহ্ঘ ময দিও | তেছে মোর মনত তৃপ্তি জম্মিব | 

নবমী | বক বুলিনে। ভাত খুজি খাবা গই| 
জয়ন্তী 1 বোলে আমই ! মব খাবটল বহিছির্পো এদেতে 

ওপরর পরা এট! জেঠীযে মুতি দিলে | বিকচিন! 
'লাশিল | যাঁবও নোঁয়ারিলেো! ভোঁকো আছে ! 

আপুনি দিব | তোমোলাঁক -থাঁকা | খাই বই ময় 
ঘরত শুম গই,! 



হ রাঁমষনবমী নাটক 1 

নবমী | নহয় সখি ! তোমার আশ্রি ইযাঁত শুব লাগিব | 

জযস্তী | হয তোমোলাকে ধীউ মেঠ খোব! মধ ইযাঁতে 
আঙ্গ,লি ঢুকি থাকে৷ | 

হম | তেনে হলে বে তুমি ভাঁত খাই আহাগই ময যাম। 
অঘস্তী | বাক! পিছে 1য হুযহুব এতিযা ইহা ময খাও গই | 

[ জযস্তীর প্রস্থান | 

বাম | ্রিৈষে শোযাঁগই যোঁষা ! হ'মিযাইছা! দেখেন | 
টৌপনীষে জৌকাইছেনে কি? আইন দিনা "দেখোঁন 
ইমান বাতি নোঁশোযা! | 

নবমী । টোপনী তেও ভুমি হে! * * * * * 

রাম.| প্রিযে ! দথিষেব দেই খাই বই উঠি আঁইর লগত সাঁধু 
কথা শুনিছে । মধ এতিষ! ব(ও | ভোমোলাক শোঁধ! 

সখিযের ইযাঁত নুশুলে লোকে বেযা বুলিব | 
নবমী | কি আর বুলিম ? মধ সথিক মাতি আনি একে 

লগে শোও | 

[ ইতি নিষ্ধান্তাঃ 

পঞ্চম দর্শন | 

ফ্লনী সরোবরর ঘাট । 

'সোগ।ফুলী আব .মঙ্গলুর প্রবেশ | 

মঙ্গলু / আজি নেপাইছে ?, এতিয়া কি চেলাঁবা * 

সোঁণাঁফুলী | পরিমর! নষ্ট যো! | কিবা ছল এই টোঁব? 

মঙ্গলু । বাক ! কগোন তয় কাঁক দরব করিবটল সয়ক্রীক কইছ? 



চতুর্থ অন্ধ | ঙঙ 
গু 

সোৌঁপাঁফুলী | ভোঁব বাপেরর মুখত-_ _দিযক বহি কি কগয । 

মজ্জলু | নহয নাটেশ্ববী কো, মোঁবে শপত কোষ! | 

সোঁপাফুলী | হেব কি কম? 

মঙ্গলু' | কাঁকনো দরব করিব খুজিছ ? 

সোঁথাফুলী । কৌনেনো। কইছে | স্ঘজ্রীযে কব পাবিব নে 

ভাই এই দরে মিচ] কথা। কই মি ফাকটী করি খাই 
ফুবে । তাঁই শপত খাঁই কব পাঁবিব নে ? 

মঙ্গলু | তাই গোর শপত খাই কইছে! 
সৌগাফুলী । তোর মেনে শুধ্িবর ঠাঁট তাঁইরো তেনে কবর 

ঠাট | ভোর কিবা লেনে! তাইর ,কি হব ? 

মঙ্গলু | নহুষ ভাঁই ভাঁল মানুহ | ** ও 

সোঁপাঁফুলী | হওক দ্রিযা! মধ দরব কৰিছে! | কিনো হুল ? 

মঙ্গলু | আফে কোথা কথানো ম্হবনে ? 
সোণাফুলী | তয যেতিষ! যম প্ররীল যাঁবি তেতিয] হব | 
মঙ্গলু | মঘ গলে হুল কি নহল। এবার আমাক অনুগ্রহ করিবা? 
সোণাফুলী | যমে কবিব ঘা 

মন্দলু ॥ তোমাব নগ্ন আর নিগ্রহ্ন ইযাঁতে মোর যম আছে । 
মোণাফুলী ! আব চেলাঁৰ নেলাগে দিষা | ময যাও 

জাজ লাগিল । 

মঙ্গলু | সাজ লগাততো! ভাল হইছে / লাগকণ দে । আহা! 

লোণাফুলী | তোর চগ্গ্যেও পুকষব মুবত-__মষ নাধাও | 

মঙ্গল । অঃ তয দেখে বব সাহ পাই গলি । বত কোন 

* বাপেরেনো রাখে | কোন ভাঁল মানুহৰ পুতেরেনে! 
এতিষা্বাখে | দিইতরু মরম নকর 7? ,রাখকহ্ছি মাত! 

'মব আকৌ) ভাঁলক এভি কও সন্ধ্যা লাগিছে | এই 

আঁকে গলি পাবে / * 
সোঁগাঁফুলী | তাঁকে নক কিয় | তয় দেখে! আঁকে! বিগতি কর | 
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মঙ্গলু | তুমি মোঁক' উদ্ধার করা। আঁজি যলি নকর 

তেন্তে চাঁৰি ? 

দোণাঁফুলী | কিবা চাম | মেখেলাৰ কাঁশিব পাঁনিরে বাঁপেব 

মারর তর্পণ কবিবি নে কি? 

ঠমজলু | অং দেখে! বক সাহু পাই গলি । বাঁক দিনে 

নিদিষ পাঁরেশে নোযাঁরে? 85 (বলাৎ্কাঁরোদ্োগ ) 

সোনাঁফুলী । ও বাই ! ধর ! ও আই ! ধর ! মোকখাই ও! 
নেপথ্যরর্পবা । দোগ্াুলী চাইছে! ভধষ নেখাঁবি | 

মঙ্গলু ! ' ভাল সাঁগিলি যা আজি | পাঁম যা দিন কালু মাছে। 

[ ইতি প্রস্থান | 

আাঁগাক্ষুলশ | ভাল বক্ষ গঞ্িলৌ আজি বুপাই ! এই নষ্ট 

যোযাই দের্খে! সর্বনাঁখ করিব খুজিছ্িল | গিরিহতর 

আগত কই দি বঃ ! হয তযেই থাক নব মধেই 
থাকো | বাক যা। 

| ইতি প্রস্থান । 

. চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত । 

শশী শিলা পাপা 



পঞ্চম অঙ্ক । 

প্রথম দর্শন 1০ 
শিবকাত্তর বাটী। 

উর্বশী, জয়ন্তী আৰ ফুলেশ্বরীর প্রবেশ । 
উর্ধশী | আমই ! লগক এতিয়া আঁগতকৈ এফেরি বাঁক 

যেন দেখিছে! | 

ফুলেশ্বরী | আশীর্ষাদ করা আই! যমর" আগত কবটল 
সেই ফেরাই জীয়াই থাওক' | 'উহতে বহু দয সঘি- 
য়েরক মাতি দিও তাঁই শুইছে | 

[ ফুলেশ্বরীর প্রস্থান | 

উর্বশী | লগ ! শুনিছানে মানুহে দেখো! কিবা গলা গোপা 
করে | নবমী লগে হুঙ্গু আজি ৪ মাহ মান গা 

ধোয়া নাই ? টি 

জয়ন্তী | (মনে মনে) সর্বনাশ ! এভিয়াঁছে! (স্পহটকৈ) 
জটানে ? এতিয়া যেনেছে মানুহ থিষাঁলত কধ হেন 
ছে মনে ধরে | আব ভাইর আগেঘে সরছকৈ গা 

গইছিল') এতিয়া সেইটে। কমিছে | তাতে হ্বার 

এবার খতিরা লরিলেও লরিব পারে | 

উর্বশী" নছঘ লগ মাধর বির দিনা চাঁইছিলে! | বুক 
কল! বীর উঠিছে | পীরাহর আঁগ কল! পরিছে আঁরূ 
*অইন অইন ভালে মান চিন পাইছে! । গোসাইও 

স্বাও স্কুরীবটল আছ্ছিবর সময় হইছে | কি হয়ফি 
নহয় কব লোয়ারে! | 

৫6৫৯) 
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শিবকান্তর প্রবেশ | 

জযস্তী | ভাগই আহিছে | সথি [ হও বলাঁ। 
উর্বশী | বাঁক বলা । 

শিব | আইটী হত যা, দেখে। ! 

উভষে । আঁকে আহিম | সথি শুইছে। 

[হতি প্রস্থান । 

/ শিব | আীইটীব মাক এই পিনে আহ। চোন | 

লেপথ্যর পর! | গইছে! | 

ফুলেশ্বরীব প্রবেশ | 

শিব | আর্ঝনাঁশ ! “কি 'কথ! ছল দেখে! । 

ফুলে | কিনো ? 

শিব | নবমীষে ভুন্ু আঁজি ৪ মাহুমান গা পোষা লাই। 
মারাঁয়ণর ঘইনিষেক আব ৈষেকে একেবারে গত 

খলক লগাই দিছে | তুমি জানে! শুনা নাই? তাতে 
গৌঁসাই আহিৰর সমষ হইছে | 

ফুলে | কি কয? 

শিব | তুমি দেখ! শুনা জাঁন! মাইনে ? 

ফুলে | বলিযা হলা নেকি? 

শিব | আইটীনে! কত আছে? 

ফুলে । শুই আছে । 

শিব | খরটক এই ছলতে চাই আহ! গই ঘোষা | 
ফুলে | অর্বনাঁশিষে খালেছে, এই পিনে | *. 

[ ইতি প্রস্থান | 
শিব! (শ্বগত ) খালেছে ! কেনেকেইনো লর! মানুহ এই গাতক 

কালত থাকিব? তেও যদি ,ইটে! নহল হতেন জিও 



শিব | 

ফুলে । 

খিব । 

ফুলে । 

শিব | 

ফুলে । 

শিব | 

ফুলে | 

শির | 

পঞ্চম অক্ষ । ৬ দ. 

এটা কধা আছিল | এনেকেই কাঁর ঘরতনে! নাই | 

শক্রযে প্রকাশ নকরা হলে ছওকেই চোন ভার 

উপাষ পাঁলে! ইতেন | এনেতছে সর্বনাশ ! 

ফুলেশ্বীরর প্রবেশ | 

কি দেখিলা ? 

হয বাঁকলি সর্টা। জম্পূর্ণ লক্ষণ | কোনে নো 
কেনেকেই কি করিলে একো কব মোঁঘাঁরেখ | 

ময় যুনিহ মানুহ অইন কার্যত ব্যস্ত থাকৌো'। তুমি 

'ঘরব ঘইনি হই এই বোঁরর বুঙ্জ নোৌলৌোষো | বিশেষ 

ই এদিনর কথা নহষ | তনেনেক, দিনর পরা সংঘটন 

নহলে কেতিষাও হব নোঁষাঁরে | 

মঘনো কেনেক্েই জাঁনিম ? মধ জাঁনেো'তাঁইর নবীবাঁছে 1 

পিছত লাঁছে লাঁছে গাঁটী অলপ ভাঁল হই আছিল । 
ইটে! হইছে যে সিটো হল কোঁনে জানে । 

জাতি কুল মা মধ্যদা সকলো! দেখে! এতিযা যাঁষ | 
কিনো করিব দি! ? কেনেকেই নো থাকিব লরা 

মানুহ । কোনোবাঁই সইতে কিবা করিলে হুবলা ? 

এমে দেশত যেন বিধবা চোঁধালীর মাক বাঁপেক 

কোঁনো ময় | রাম! রাম! ৩ 

গৌঁসাই এআঁছিবর সময হইছে | এই পুর্ণিম! মানটল 
পাঁবন্ছি | ছেেরি করিব পারিলে ভাল হষ কোনেও 

নেজানেনে ? 

সয়ন্ত্রীবুলি এজনি আছে তাই এই বিলার্ক করে | 

বাক মতোবা যিলাঁগে তাঁকে দিম | গৌর্সছি আছার 
পুর্বে হলে ভাল । এমন এই পিনে বরাঁউকর 
ভরগরা আঙ্ো | 

[ ইতি প্রস্থান | 
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ফুলে | (প্ৰগত) ময় তেতিযাই কও বোলে কিবা! এটা হব | 

অইন এবিধ নকরিলে লহন্ন | কলিকতাঁত হুনু 
কোলনোবা ঈশ্বর বিদাঁসাগরে কিবা এবিধ মত 
উলিয়াইছে, আর তাক দেখি হুন্গ আমার ইযাঁতে 
কোনো কোর্সে। মানুছে সেই মত চলাঁবলৈ যতন 
করিছে | ভাঁকে করা হছলেনেো! এনে কেলেই 

হুব | হায় হায়! কপাল! হের গেলনী ! আইটীক 
এই পিনে"মাঁতি আন চোদ কিমান শোরে | এই 

জল! জুই ঝুরা লই যেনিবা মোর পুরি মরিব 
লগিয়াছে হল । 

পেলন আধ নবমীর প্রবেশ । 

ফুলে । আঁইটী এই পিনে আছ চোঁন। 
নবমী | আই কি? 

ফুলে । ভয় চোন একে বারে খালি? 

অবমী | কি আই? মোর শপত, কছ্পোন আই ? 

স্কুলে । (মনে মনে) আই অ! লরা মানুহ যে লর! 
মানুহ এই থিনি দিনে একে| বুজাকে নাই (স্পট কৈ) 
ও মোর ওচরটল' আহচোন | (নবমীর নিকটে 
আগ্মন এবং ফুলেম্বরী নবমীর ছদয়ন্ছ শীরাদি দর্শন ) 

স্কুলে | ময় কি চাইটো তয় বুজিছনে ? নবমী। 
লবমী | অলপ গা ধরিছে দেঘি মরমতে চাইছ 

পেলনী | কেনে দের্খে! আই একেবারে ব্রহক্ষটাঙ্গোন মীরিলি | 
অঃঅঃ কিলতেরেনে1 এতিয়া! অইনএটা, কর1 যাব | আই 
অঅ! এতিয়! মালে চাঁগে পণচ মাহ মানত সোমাল | 

লবষী | মোরে, শপত আই ক? ময় একে! বুজিবকে পরা 
নাই | তহতেনো কি কইছ? মোর আগতট 
গািত অলপ শ্ীহই কিন্তু আই! পর্বাদাই. শুই 



ফুলে | 

পেলনী 

ফুলে । 

ফুলে । 

পঞ্চম অক । ছ& 

থাকিবর মল যায়| একোঁকে" করিবয় ইছা দাই ।' 
আর ন লন বস্ত খাবর ইছা হয় আর খাবইল গলেও 

ইচ্ছা লোছোয়া হয় | অঃ আই! সীকর আছেলে ? 
মোর বর খাঁবর মন গইছে। 

আই! মোরেশপত সঁচাটক কবি দেই | তয় আজি 
কেইসাছ মান গা ধোয়া নাই? (লরদী ঈঙ্গিত 
বুজিব পারি লজ্জায় অধোমুখী ) বীরি মানুহ দেখি 
ময়ো মন নকরিছিলো | ওপর এটা থাকিলেছে 
সর্বদাই মন হয | 
| আঁই! মোরে শপত ক তাঁর এটা বিছিত কর! 

যাব | এনেনে। কার নহ্র,। .সকলোযে হুয় দে। 

( বমীর ক্রন্দন ) 

ভাইকনে! আরু কি বুলিম হয আরা! পেলনী! 

সয়জ্রীক মাতি আন । গোপনে মাত্তিবি যেন কতো 

প্রকাশ নহয় । 

[ পেলনীর প্রস্থান 1 

আই 1] তষও যাশুইথাঁক গই! খিঞছনর হছল। 

আইও দেছি | মোর আয়ে চাগেই পেটত এট 
তব ধরিছে | তাঁক ময় নষ্ট করিবটলছে দিব লগিয়া 
হলে।) হা.ক্পাল! আই যাধি হুবর হল। 

কারো ঘরটলৈ কেই দিন মান ফুরিবলৈ নেবযাঁবি 
, ঘরতে শুই বছি থাকবি | মানু আছিলে আগতো! 

ওলাঁক নেলাগে | সধিয়ের ইঁতে সইতে রর 
. ভিভরতে উমলিবি | সিছতে যদ্দি কিবা শোঁধে 
* একো নেমাতিৰি ! 

[ ফুলেশ্বরীর প্রস্থান । 



5৯৯৯ কাঁমনবনী নাটক । 

নবী | (স্ইগভ) গু প্রেমর এই শেষ দশা | প্রথমত 
জ্বতাঁধর শক্তি অভিক্রমণ করিব নোঁষারিলে! | এতিয়া 
আকে। সেই হল। ছা আগদীর্থর! মোরনো 
কর্পালত কি লেখিছ্থা | নৌঁয়ারা নছলেই যে এইটে! 

হয় মষ পূর্বে ৫€নজানিছিলে! | মষ আজি পচ মাছ 
নোষারা ছোয়া নাই স্টা | আছিন মন্থিযা কোঁজা- 
গরর দিন! নোঁষধারা হুইছিলে। | সথিউক খেল 

থেদিবটল ১অহাঁত খেদিবটল নোষারিলে! | কোন! 
লাজেরেনো সান্ুহর আগত কম? ভালেতোছে 

কালি আছি পাঁই এই মোর বুকর কলাশীর দেখি 
তেও ছমুনিযাঁছ, কীড়ি তেনেই শুই থাঁকিল | জমন্তী 
সথিষে বা জানিছে নাই? কি করিম! কিনকবিম! 

বিরুদ্ধি হলে1 | সমক্ট্রীকে! মাঁতিবটল পঠাইছে | 
যাঃ যি থাঁকে কর্পালত মেষে হুব | ময় হতভাগিনীর 

লগত মোর পিস মাতৃ প্রাণর সখি আর স্েওর 

যে জর্ধনাীশ হুল ইছে (শাকব কথা | এইটোছে 
নমরেো মানে মনত থাকিব | 

[ ইতি প্রস্থান । 
দ্বিতীষ দর্শন ) 
রাজআলী |. 

তে! আৰ সিন্রামর প্রবেশ । 

জীন্রাম | কাঁকা কিয়া আছলি এই ? 

দ্রতো | কি শোধাহু ! বাঁপৃচে | মোর কর্পালর কথা | এটা 
মকাতামা করবা! আহে! । 

সী । কিনে! ছচি? 

তে! | প্ুতৃখা চধরী এই বার খেই আর অর্বনাঁশ কৰ1 ধর্টি 



মতে | 

সী । 

ভে |" ব।ও চল. 

গন অক্ষ । 8, 

'আঁমার ঠেনা মানুহ আঁর থাঁকাঁর যোঁএই গুটিল। 
পুভৃখা গুছেটীরপে গেই দিকী আঁধলী করি মাগাঁন 
কর্টি|। নেদিলি আর রক্ষা নাই | এই পুহু মাঘ 
মেহ্ছিয়! রাঁতি পাঁনীত পেলেই কুন্দাঁত মারি থ৪এই 

তাঁব বাপাকান-__" | পুত্তখা * ঘবরতিনী চলি আদি 

করি শাস্তি কবেই | ময এই পাণাকখবর পিনি আসা 

এক্িদি আহহ! | পুতধা মি করে করক | এখান 

দর্কব দিব! লাগেই | বাঁপা আঁন্তইনো কৌন ভাল 
উকীল আছেই জানাহ না । 

এনাই কর্টিনা! ? মোক পি নগুর বির্ভত্ত কর্টিদে | ভাত 
থাকি ছে আহে! | চ ছুষ্ট9 একেই লগেই থাঁকি 
বুদ্ধির টিপা! উকীলক ধরি কেলাঁপটরীত এখান, ফোদারীত 
এখান, দেওনীত এখান, ৰব সাঁঞ্বর তত এখান দর্কদ 
দেও দে! পুতধায যেন দৃত্বীকে নাপে। মাল্প।ক 
বাপ। পুতশীর পুভাঁক চধরি খালাক | আঁছনি 

যেহছমি করাওতে 4ইকা ওলাল। 

তহতক নো কি করবি! হতে আমলা আর 

উক্কীল শতক তে দি মকব্তামাত জিকৃবে। | 

নরেই দে | আমার সাহাব ভাল | লাঁজনাহুনা 

এই পাঁক সাছাব মফসলক বাঁও'তে কেনেই চিকাঁনে 

মকন্তম1* শুনছিল | রাঁধাতক এঁগ জাহাবে বর 

মরম করেই। 

( বাদাঁভাও ) 

সীছ | পশুপচাহ লা কাক । এই ঠাইক খঁছে আহিছি। 

দতো । কত লো? 

সীছা | নুশুনাহনা সেই গাইন বাইন গাঁইছি | হের্ সাঁজ- 



মহ রাষমবমী নাটক । 

তোল! কেমেই ভেম দারি আছৰ! লাগছি | তাঁর 
লগতে ধাঁও দে। 

সাঁজতোল' নারায়ণ আৰ অইন অইন শিষ্য প্রশিষ্য 

ডোম ডাইনী আব দর্শক সকলর প্র.শ | 
(তন্মধ্যে দতো এবং সী্রাম স্কিভী ) 

সাঁজভোল! | (নামঘর পাঁই চতুর্দিকে দ্র্টি করি খোজর 
পরত খেঁজ দি) অধিকারী গোঁীই আহছিব 
*লাগিছে | ডোম ভাইনী শিষ্য প্রশিষা এটাই নিজন 

দি খেলে খেলে বহু । আর কার কত কি] দিব থবর 
আছে যতনাই থ.। অইন মানুহ বিলাক এফলিয়া 
হই আঠু কাটি থাক | (গোঁসীইক দৃ'়ি করি) ছের! 
শ্বোনাই আহিব লাগিছে সকলোঁয়ে সাবধান থাক । 
ছের আছি পালেছি। লসকলোয়ে হরিধনী দে | 

সফলোধে | অয় কষ বুলি ছরিবোল, ছরিবোল, হরিবোৌল,---- 

আর বারে হুরিবোল হছরিবোল, ছরিবোল | 

তীরোতা সকলোয়ে | জয় রাঁম বোল! | জয় হরি বোলা | জয় 

হরি বোলা। জয় রাম বোলা। 

(ভিরোত! বিলাকে উকলী আঁক খোল করতাল 
ইত্যাদি বাদ্যতগু ) 

নামঘরত গোর্সাই এবং ভকত সকল'র প্রবেশ | 

খাটনিয়ার | প্রভূ অগন্াঁথ ! সকলোয়ে প্রভুর হুখানি চরণ 
নিব! করিছে। 

মছাজন | খাঁটনিযার এটাইকে কোয়া! যার যত শরণ ভজন 
হবর আছে পশু/ই, হব | যাঁর যি দিবর' আছে তাক 
বর আলধরাক লব দিয়া | আরু দায় টায় যার যি 
আছে আনিব দিয়া | 



পঞ্চম অন্ব। চা 

খাটিনি | ভাঁল প্রভু ঈর্বর চুখানি চরণে যি আজ্ঞা করিছে | 
হের! দকলোয়ে শুশিবি | হুখানি চরণে আজ্ঞ! 

শুনাব দিছে বোলে যার যত শরণ ভজন হুবর আছে 

দি পশুই দিন! হব | যাঁর,যত দিব থব লগিলা 
আছে ভাঁক বর আলধরার হাতত গভাই দ্যা | 

বর আলধরাঁ! যৌয়া লোষ! গই | (বর আঁলধরার 

প্রস্থান) আর যার যত দাঁষ টাষ আছে ভাঁক 
আজিযে ভাগিব লাগে । | 

লাজ | দমাতে! খাউমিবার অতে! ছুখানি চরণত 

জনাওকঃ সকলো খেলকে হ্রখানি ' চরণে কুশলে 

রাখিছে | আজি যেষে উনি থউনি আনিছে 

ভাক আলধরাই লব | আদ্র কেই খন মান খেলর 

মানুহে একো। দিয়াও নাই ধোঁধাঁও নাই। প্রভুর 
কথ! কই বন্দীর আজ্ঞা শুমালো তেও সিহইতে 

নেমানিলে ময কি করিম! 

মা | তেম্তে নিদিষ! সকলকে নীতিমভে দণ্ড করা 

(নানা প্রকার দণ্ড) 

সী | (এফলিধা! হই) কাকা ! দেখছাঁছন! | চধরী লি 
দর্কদ দ্রি সারবা পারি | আঁৎর্সে। পুৎখা আঁকে! 

দিহা নাই। , | 
দতো | (ভদ্ঞপ) তাকেই ভো | 

সীজ | আতে ! ভ্খাঁনি চরণত জনাওক | রঘু বুলিবর 

ভোমে রূহমতী ঝুলিৰর ভুমুনীত চোর পরিছে | বন্দীয়ে 
বিধিমতে ঘাঁটপানী এলাগ করিছে। এতিয়া'ঘি আজ্ঞাহয় | 

মহা | খাটানিযাঁর ! গোঁচর বিলাক তুমি শৌগা | 
খাটনিয়ার | প্রভু ঈশ্বর__| হের রছমভী | সাজ ভোলাই 

যি কথা কইছে চালে? 

€ ১০) 



ঘা রামনবমীনা্টক | 

রহ | আঁতে ! সাঁজতোলাই যি কইছে তাতে থাকি যদি 

ছখানি চরণে বেটীক কাঁটে কাঁটীব পারে । বেটী 
বোলৌতেই পোধ নোঁহোঁয়া তিরৌত! | অপ্রেশ | 
কিন্তু সাজ্তে।লার কথা সচ! নহয় | 

থাতনি। তেন্তে ছুমুন্নী কচোন ? 
রঙ | আতে ! সাজতোল। আভাঁইয়ে এদিন সাঁজবেলিয! 

.বেটীর ঘরটৈ গই থাকিব খুঁজিচিল / বেটীষে মাস্তি 
, নোঁছোঁষাত এর্দেকরিচে | আঁক বেটাষে হুখানি 
চঙ্ণটল আরোটা! কানী, ছুটকা রূপ, এট] পান, ৮ 
পোন, তখোল নি! ভাকো দেখে! এটাইযেরে 

বন্ত দিষাক ল্ষশুনিলে! | 
খাঁটনি | তয় শপত খাৰ পাবন্দ? 
রহ | বেটাধে এভিযাঁই বেটীর ঢুখানি চরণত ধবি শপত 

খাব পারো । 

খাঁটনি | বাঁক তষ থাঁক | হের ডোম কচোন? 

রত্ু | কি কম খাটনিয়ার?  * 
খাটনি | অঃ কটা ! এনে সা! ছের ইষাক ধরি একুরী 

চমট! মার! (প্রা র্) 

রম্বু। কিবা জনাইন্থে মোভ আঁতে ? 

খাটনি | কটা ডে।নর কথাই সেই | কচোঁন কি জান? 

রঘু । আতে ! বন্দী বোললোতে ডোম | অঁপ্রেশ্। সাভতো” 

লাঁয় মিচ কথা কইছে | বন্দীয়ে শপত খাব গারো | 

খাঁটনি | সাঁজতোলাঁর খোঁচর পিছে হব এতিয়া, নারায়ণর 

কথা শুনো | কোনা চোন?£ 

নারায়ণ | কি কম? শিবকাস্তর ধরি জীয়েক জলিয়ে আজি 

পণচ"মাছ মাঁন গা ধোয়া নাই। | 

খাটনি | কোনে জানে? 



গঞ্চম অস্ক। ৭৫ 
। 

লারাঁধণ | সধন্থ্রীক ছেরি করিবটল মাতিছ্িল | ভাই জাঁনে 
আর আমার ঘইনিষে জানে । 

খটনি | (মনে মনে) মধ্য পিবেলী কর সাঁধিব্টলি আঁছাঁত 

অকরিবর চকরী করিছিলি | (প্রকাঁশো ) বাক পণচনি 

যোযা! সয়ভ্রী আর এও র খইনিযেক ছুইকো ইয়া 
লই আহা | নানিলে ভাঁল নেপাঁবা | 

[ পাঁচনীর প্রস্থান । 

নারায়ণ | (মনে মনে) অপরর অপক।র “করিলে আঁপোঁনার 
অপকাঁর হয় অঁচা। 

সয়ন্দ্রী আৰ শিবাব সহিত পঁ'চনীর পুনঃ প্রবেশ | 

খটনি | হেব মানুহ ছুপ্ষনি ! শিবকান্তব জিষেকর কথ! 
কি জান কচোন? 

সহক্জ্রী | হছুধ আতে ! মোক হেবি করিবটল থিবকাস্তব 
ঘইনিষেকে মাতিছিশ | ময চাই আঁহিছেঁ। পাঁচ 
মাহমীন হইছে । 

শিবা | ক্ষ আতে ! মঘ অইন লক্ষণ দেখিছেঁ। | 

খাটনি | কোন নো চোর কোঁনোবাই কব পবা কনে? 

(সকলোষে নিজন্ধ ) 
খাঁটনি | কোনেও" নোষারিলে বাঁক | 

মহা | তেনে হন্মে শিবক্টান্তর ঘরত চট মারা | তাঁর ঘট 

পাঁনী এলাগ | পাীচশ উফ! দিলেছে দাঁষ ভাগিব | 

লীন | .( এফলিধ! হই) কাঁকা আঁকু টাঁকা দিলি হবে! পাঁপ 
খণ্ডিব » পুৎখা! সকলোভেই টকাছি | 

দতো | [ এফলিষা হই) এখান টকার ছে দিন ইচিদে। 
মহ | এাতিযা বাহরটল ঘোয়া যাওক কাইটল আকো ধা যাব | 

[ইতি নিষ্কান্তাঃ | 



রাঁষনবনীমাঁটক 

তৃভীয দর্শন | 

মবমীর শয়নাগাঁর | 

নৰমীর প্রবেশ । 

লবনী | (একাঁকিনী) এই হুতভাগিনীর আদ কি হবর আঁছে ? 
গৌসাইধে আছি চাঁট মারি গইছে ! যি পিভ্ মাঁভয়ে 
জন্ম দিলে লালন পালন করি মানুহ করিলে সেই 
পিতৃ মাতীধে মোর পরা সম্মুখ পৌষ! ছুট্রভ থাওক 
'কটছে কষ্ট পাইছে | প্রথমে যাঁত বিষ দিছিল 
তেঁওর মৃত্যুর জন্য মোর ঘি ক্লেশ তার ক, স্বভাঁবর 
নক্তি অভিক্রমণু .করিব নোযারি ময় করা কর্মর কষ্ট, 
লোকভ লজ্জা ভষ আর অপমান | আছ! ! মোর 

.নিমিভ গিভৃ মার ক্লেশর জীম। নোছোঁষা হল । 
“ আরা যাঁর মত্বু পরিশ্রম আধ বুদ্ধি পরামর্শ মহলে 
মোঁর ইমারর্ঠাদিন জীয়াই থকাই নল তেন তেনে 
প্রাণৰ সখীর লজ্জ। অপূমান আর ক্লেশ। আর 
মোর গর্ভত থকা সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয তার 

লজ্জা, অপমান আর ক্েশর কারণ ময়! এনেত 

মোৌর জীবন কি আবশ্যক ? মরিলেনে! এই সকল 

কলঙ্কর পরা মুক্ত বনে? নহয় | চত্্রদিবাঁকর থাঁকে 

মাঁনে এই কথা থাঁকিৰ |, আঁ! মোঁভটকনে! 
হুতভাঁগিনী আর কোঁন আছে | এভেকে মোর মৃত্যুই 
ভাল | রঃ! ময়নো! মনন? কিয়? ওপরত ঘি সকল 

কাঁরণ কইছে তার জন্য | ভাঁরনো কাঁলণ কি? আছা! 

মৌর“টবধব্য দশা! | ময়েই যদি বিধবা নহন এনে ছৰ 
কিষ ?, নয়তো এই প্রাঁণ লাঁথে সইতে সংঘটন হুবর 
পর! বিধব1 নও | কিয়নো ভেওর পরা বিবার ঘি 
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সুখ্য অভিপ্রীয সেই সিদ্ধি হইছে | ভেস্তে এনে 
ছল কির ”? আহ! ! দাকন দেশাচার ! হু! দেশাচার ! 

তোর এনে পরাঁক্রম ! তয় মোর নিচিন1! কিমান ছত- 

ভাগিনী আর ভাহাতর জাতি পরিজন বন্ধুবর্গর লঙ্জা 
অপমান আর ক্রেশর কার॥ হুইছ | ময় কেতিয়াও 
কুকর্ম করা নাই | জগনদীশ্বর দাক্ষী ! এই জনতে ময় 

প্রথমে বিবাহ করোয়। জনর দরে প্রাণ মন জমর্পণ 

করি দিছে! | তেও বিনে মোর, অন্য আক কোনে! 

ভাবন! নাই | ডেিওয়েই সকলো | বিবার প্রধান 

'ঘি ভাৎপর্ধ্য দেইটী ইযাঁত হে ঘাটল প্রথমচীত ন 
ঘটিল | মোক অসতী বুলির | ঈর্বরে জানে মঘ যদি 
পতিভ্রত1 হুই থকা! নাঁই | ঈশ্বরে_“ইয়ার ঘন! দিব ! 
সাজ্মভে! বিশেষ বিধি আছে এনে অবন্থাত আমার 

স্বামী লব পাই । তথাপি যে এনে হইছে ই কোন দাবণ 

দেশঠুচার 1 'যিদেশত এনে দেশাচীর তাঁত যেন মানুহ 
জন্ম নধরে | জ্ঞ্া হলেও যেন ভিগ্লোতা নহয় | 

ভিরোতা হলেও যেন বিধবা নহয় | বিধবা হলেও 

যেন প্রথম অবস্ছ'ত নহয় | মধ ইমান ক্রেশর ভাগী 

হলেঁ। | ( গর্ডক্ছ সম্ভার প্রতি ) ছে জিব! তুমি মোর 

উদ্মরত উৎপত্তি হই সংসার নেদ্েখিলাই ? কিনান 

মানুছেসন্তানর জন্য যাগ যজ্ঞ তপা জপ কন্িছে, 

মর সেই সন্তান ধর্মতঃ আক্ ন্যায় পক্ষে পাঁইও 

* অঙ্ট করিব লগিয়া হলে! | আছ | ছেশাঁচারর কেনে 

দারর্ণশাসন 1 হেগর্তন্ছ সপ্তান ! তুদে মোর ইয়াটিল 
আছি কেবল জঠর যক্্রণা ছে পালা | সেই যক্সণা 

“অধিক কাল ভোগ করিব নেলাগে | আর জম্ম ছলে 
তুমি সংসারত এনে দেশাচাঁর রজার দারুণ শাঁসনভ 
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সুখে থাকিব নোঁষারা | এতেকে মঘ তোমার গর্ভ- 

ধারিণী ছই এই মানছে করিব পারে! যে মব 

স্যযং মৃত্যু ছই তোমাক যক্ত্রনার পরা শীতে 
মুক্ত করো! । তেছে তুমি শীত্ব আকে! অইন 
এঠাইত জন্ম লইস সুখ ভোগ কবিৰ পাঁরিবা। হে 

ধর্ম ! তুমি সাঁক্ষী ময কেতিয়াও ব্যপ্তিগরিণী নহয | 
এত বাজে যদি মষয অইন কাতো৷ মন দিছে 

তেন্তে মৌক”বিহ্থিভ সাস্তি দিবা | ময যে এতিযা 
মরিবটৈ ওলাইছেঁ! তাঁরে। তুমি নাক্ষী_মেওর এই 
জীবনর ,কায নাই | কি উপাঁষেনে মরে? রঃ! 

প্রীণনাথে প্রথম নন্তাষণর দিনা? ঘি কটারি খন দিছিল 

নেই খনেই মোর মৃত্যুরও কারন হওক | হে অস্ত্র! 
মষ যে তেওক বাক্ধে অন্যক কেতিযষাও মন দিবা 

নাই, ইয়ার তুমি সাক্ষী দিবা । হে অস্ত্র! মোর 
প্রাণী নিবা__-( এই বুলি ডিঙ্গীত এক রেপ দিষাঁত 
এটা টেটু কাঁটিল )-__হা | এইপর্য্যস্ত এই প্রাণ যো! 
নাই | দাঁকণ দেশাচারর শাঁদদত এই পুণা ভুমি 

একেবারে মোর নিচিমা কিমান তিকোতাঁর গর্ত 

সন্তান আন্ধ মানুছর তেজেরে তল যাব লাগিছে | 

সেই দেখিছে এই দেশত অন্য প্রকার সকলে! স্থুখর 

কারণ থকাভো যিমান দির্মটলকে ৭ মোর নিচিন! 

স্বিভীয় পতিবরণ ভ্বণিত বুিৰ, তিমাঁন দিনটলকে 
এই দেশত স্বুখ মহ | হে প্রীণনাথ ! মঘ এভামাত 

বাজে .কাঁতো মন দিয় নাই | তথাপি মোর এনে 

ছুর্দশা । এতেকে এই জীবন্দত সকাঁম মাই--নকট্য নাঁই- 

সকাঁম দাই _(এই বুলি -ভাঁলটৈ রেপা মরাত আর 

অধিক তেজ! যৌয়াত থাকি চসকরে বিছনাত পরিল)-- 
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/জয়ন্ীর প্রবেশ । 

জযন্তী | সখি! কি করিছা? 

নবমী | সখি ! অপবাঁধ ক্ষমা! করা | মধ ডিক্দীত কটারি 

দিলো ! আনব অলপতে মরিম | মোব জীবদত 

আব কাষ নাই । 

হয়ন্তী। ও সখি! ও আই! ও আমই! ও বাই!ও 
তাওঁই ! ও সখি ! মোক এক্রি কলৈ ঘোঁষা | 

নবশী |, দেওরেরত মোর সেবা জনাবা নয তেওত বাজে 
কাতো মন দিঘা নাই | মোর জন্য তেওর অপমান 
হব । সেই দোব যেন ০দ্বাজ্ছুনা করে আব যেন 

নেপাহরে। 

শিবকান্ত, ফুলেশ্বরী, পেলনী এবং অন্যান্য 

গৃহ পরিজনর প্রবেশ | 

নবমী | পিতাঁদেউ | মোক ক্ষমা কর! ! আই ! মোঁক ক্ষমা! 
করা ! বাই মোঁক ক্ষমা কা! মোক নেপাঁহরিবা | 

ময় ভোমোলাকর সকলোরে অস্থখর কারণ | সেই 

দেখি মঘ এই জীবন পরিত্যাগ করিলৌ | মোর 

লিমিস্তে আরূ" তোৌঁষোলাঁকর ক্লেশ পাব নেলাগিব | 

আই ! মের মাঁতিবর সক্তি আর লাই | হেরাম! 

রাম ! রাম ! রাঁ-ন-ম- (মৃত্যু ) 

( সকলোরে ক্রন্দন ) 
[জয়ন্তী (কান্দি কান্দি) প্রস্থান | 

শিব | * আমার কপাঁলত যি আঁছিল দেই হল! কাঁন্দিলে 
কিছব! ভাইক বা দোষ দিলেকি হুব| ই আমার 
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কর্ম দোষ আন দেশর দোঁধ | এতিয়া এই শবটোর 
সগুকারর এটা উপাঁষ করা যাঁওক | 

কুলে | ওঁ মৌর আইটী ! ই কপীল--_- 

[ ইতি নিষ্তান্তাঃ | 
চি 

চতুর্থ দর্শন | 
করনাথর বাটী। 

রামচঙ্জর শম্মনাগাঁর ! 

র।মচন্ত্র আব নিগদতির প্রবেশ । 

রাঁমচজ | ছের লিগদর্ততি ধু * বেঠউকর ফাঁলে হুয়া কয়া শুনিছে। 

দেখে! | যাচোন এবার বুজ লই আহগই | 

[ নিগদতির প্রস্থান । 

রাম | তত গর্ত ছোঁয়। গৌঁলাইর তত' ব্াষ্্ হোয়াঁত চাঁট 
মারি গৈছে | কিব! হল, কিবা নহল। 

নিগদতির পুনঃ প্রবেশ । 
রাম | কি শুনিলি? 

লিগ | বেরাঁর সথিয়েক ভিঙ্গীভ কটি দি মন্নিল। সেই 
দেখি'বেৌরাও কটারি দি মরিল॥ ভাছেছে ইমান 
য়া কযা লাশিছে | আন 'ডেকাঁদে আপোৌনাক 
বর আইয়ে মাতিছে। 

রাম । বাঁক ধাও যা, তয় আগ হই যা। 

[ নিগদতির্র.প্রস্থন | 

রান 1 ছে্রীণেশ্বারি ! তুর্মি মোক এরি গল! ! মোর নিশিতে 
তোমার আর তোমার সথিয়েরর ব্সান্ফ তোমোলাকর 



পঞ্চ অক্ষ টা 

অন্যান সকলর এনে দশা ছল | মোর এই জীবনত 
কাঘ নাই | সয কেতিযাঁও কুকর্স করা নাই! ধর্মে 

জানে | ছে প্রাঁণত্রিয়ে ! ময় যদি তোমা বাজে 

অইন কাতো মন দিছে! তেম্তে মোক ধর্ে শাস্তি 

দিব | মোর এই জীবনত কয নাই 1---( এই বুলি 

জরি আনি চভীত জরি লগাই ডিঙ্গীত ফাঁছি দি )- 

ক্কে ধর্ম! তুমি সাক্ষী !---এই দাকণ দেশাচারর 

শাননত এলে ছল | হছে প্রিষে*“নবমী ! ছা! পবমী! 

ছে জগদীশ্বর ! (মৃত্যু) -- 
] ইতি নিষ্তাস্তাঃ। 

পঞ্চম দর্শন ০1 
মহাঁজনর বাহর । 

মহাজন আৰ তদসঙ্গি তকত আরু কুলনাথ 

মা | 

, পুজারীর প্রবেশ । 
বাপু 1 তোঁমেোঁলাকর ফাঁলে রাঁতি বর ভুখা কষ! 

শুনিছিলে! আন্ রাঁতি পুষা এই পিনে হুনগু দারোগাঁও 

গইছিল | কিনলো ? 

কুল | প্রডু ! কালি রাতি ছয দণ্ডমান যোধাত শিবকাস্তর 

জীয়েক নবমী ডিজ্সীত কটারি দি মরিল | আর ভার 

পিছভ আমার বর বাপাঁর ঘইনিষেতকা সেই দরে 

মরিল ? রাতি" পুধা আঁকে হরলাথর পুতেক রামকে! 

গলত ফ্কাছি দি মার্র থকা দেখা গল । ভাতেছে 

দাঁরোগ! আছিছিল | সিঁছত আপুনি মরা প্রমাণ 

পাঁয়প্দারোগাই রিপোঁট লই গইছে 1, 

মছা | শকারোঁতে। একো নয় ? ময় কালি শিবকাস্তর দায় 

কুল। 

বুলিছিলৌ, মোর জানো একে! নহয় ? 
প্রভু নছব পায়ু। 

€ ১১) 



স্ডহি রামমৰমীমাটক | 

মহা | বাপু ! কারেনো সইতে নবীর সংঘটন হইছিল 

কুল। 

মছা | 

কুল । 

মহ! | 

কব পারানে? ইয়ার কিবা জানানে ” 

প্রভু ! বন্দীয়ে একে! নেজাঁনো | বোধ হয় রামচত্তরে 

সইতে নবমীর লটঘট আছিল | আরা বব বাঁপাঁর 

ঘইনিঘেকে তাক*জানিছিল চাগেই | তাঁতেছে বরটৈ 
জনাজনি হোয়াত তিনিও আত্মঘাতি হল । 

বাপু! তুমি এই কথাটা কলা মোর মনে ধরিছে | 
মধ আজি রাতি এট] স্বপ্ন দেখিছে।। 

প্রভু কগুক চোন? সংস্বপ্র | 

ময় যেন আমার ঘরত বছি আছে । ত'ভে এটা 
অতি বুড়াবামুন,,গায়ে গতিয়ে চুগী চাঁপবট, আদ 
বযসিষ! বঙ্গালি বাঁমুন এটী লগত লই আহি মৌক 
কলে বোলে গৌষাই মোৰ গাঁভ এই বিলাঁক 
খেঁচ দেখ! নাইনে? তেও আঁকে তুমি নকই এটা 
পধেোঁচ মারিল! ॥ মধ ভালক প্রা এই কালর মানুহ 
ভাঁলর নিশিতে সাধারণ বিধির বাঁছিরে এট! বিশেষ 

যুক্তিসিদ্ধ বিধি দিলে! | অইনর হলে বিশেষ বিঘি 

মানে | মোর নেনানে | সৃযেই সচাকৈ এই কাঁলর 
বিধি দিয়া | চোষা চোন এই বোর মোর গাঁত 

ঘা করিছে ? এই মানুছটীয়েছে মোর ঘ! বিলাক গুগা- 
বৈ যতন করিছে | নবমী ততোমোলাঁকে ভবাঁর দরে 
অসভী মছয় | ভাই পতিব্রও! | অবমীষে সইতে 
যার হুছা যাঁতা আছে সেই জন তাইর ধর্ম. প্রমাণ 
স্বামী আক্ব ভাইর সথিয়েকেও জৎ্কর্মম করিছে ” | 

তাতে ময় কলে! বাপু আপুনিনে! কোন ময় নিডিনেো!? 
তেও'কলে বোলে * দয় কু'য়লি করিছে” | এনেতে 
রাঁতি পুরাল সার পালো। 



পঞ্চম অক্ষ! ভও 

কুল | প্রভু ব্দীয়ে ইয়ার অর্থ বুজিব লোরাকি। 1 | প্রভু 
শিৰকান্তর দায় ভাঙ্গক | তাঁর বহু হইছে। 

মহ্থা | বাক ! কথা শুনাই দিনা | এভিযাছে জানিলে? 

কুল 

কুল | 

মবমী সতী সাঁধী? মঘ কি কুকর্ম করিলে। | মষেই 
ইস্তব বধর ভাগি ছলে! | « প্রভো ! মোক দোষ 

নধবিবা | যেনে দেশখচাব তেনে করিছে! | আর 

মবদীর দরে পতিত্রতা' হলে ছানি নাই | অইন 

ছলেছে বিপব1 সধব1 এটাঁইবে দোষ | আমি আর 
এই গাঁওভ নেখাকৌ। | বাপু! তিধীর ফময 

এটাইকে সত্রটল যানটিল ক্ৰা | তেতিষাঁই শরণ 
ভজন দিম | মোঁব আজি র্ঠতিসমািক দেখিবরে 

পবা মনত বর ভাবন! ছইছে | 

মধেিভে! ডাকে বোলে | এভু 1 অইন রূপে 
ুষ্র্ম করি অনেকক সর্বনাশ করাঁভট পরাশরর বিশেষ 

বিধি লৌবা তল | 
[ মহাজনর আৰ স্গ সকলর প্রস্থান | 

(সভানদ জকলক প্রতি ) অ।পোনা! সকলে শুদদ মনে 

বিচার করি চাঁক। মধ এতিয! বটল মীা$) 

লরালরিটৈ পু'জীটো করি কেইটা মান ভাঁভ ও 
গই | বর তোক লাঁগিছে 1 

পুজারির উক্তি | 
লেঙ্গারি ॥ 

 শুনিবাহ সতুঁসদ জন, রাঁমন্গবমীব বিবরণ, 

ইছাঙ্ক অলত্য নমানিবা কদাঁচিত | * 

এচৰ প্রক্টর এটা চাই, সুদস্তরে যেন বার্তা পাই, 
সেহ্ছি পটস্তক্ন পাঁইবাহ! আত নিশ্চিত ॥ 

এনে ছূর্ঘটন। ঠাই ঠাই, জর্ধকালে লিস্টে পোয়! বাই, 



৪ রাণনষষী না্টক। 

তথ্্রিতো! তাঁক দেখি নেদেখীহা। কেনে ? 
দর লারী এই হই প্রাণি, মিলিযা মনুষা ছয় জালি, 

তথাপিভে! কেনে ভিন্নভাঁৰ মনে মলে ॥ 

যর্সি ভাক জান! সত্য করি, পুকব মরিলে কেনে নারী, 

বিবার বিধি নেদছা কমন করি ? 

বিধব! নারীর পতি সঙ্গ, ঈশ্বরর ইচ্ছ। বোছে যদি, 
কামভাঁব তার নথাকিত অঙ্গ তরি ॥ 

ঘি কর্িণে সিতো দোছে নাশ, চ্বভাবর গভি অগ্রধাঁস, 

স্থযৌগভ হুধ প্রকাশ অজজ মতে । 

কলি শান্তর কর্তা পরাশরে, কৰিছে স্মৃতিভ উচচষংস্বরে ॥ 
বিধবাংনারীর পতিরন্যো। বিধিয়তে | 

ছেনয় শীজ্্ক পরিহ্ছরি, মিছা আঁচারক ত্য করি, 

কিনো অধুগডড আচরিছ। দৃড় করি |” 
দেশীচার যাক ভাবি 'আছা, তাঁর পরিবর্ত জানা সা 

তথাঁপিভে! ভাঁক স্থিব বুলি আছ! ধরি ॥ 

আগছতভা। ব্যতিচার দোষ, গুপগুত প্রেমর অসন্তোষ, 

আরূ নান! পাঁপ সকলে! ছইব নিঃশেষ | 

প্রীতিত তুলনা! তষে যদি  ইহাঁত নিদিষ! দৃঢমতি 
বিও কথা যোগ্য লহন্ত অতি বিশেষ ॥ 

দেশাচার, পঁচা থোয়! সাঁচি, পরমার্থ তত্ত্ব লোয়া বাঁচি, 
শাস্ত্র যুক্তিমভে সদা করা আচরণ । 

শঞ্ত যুক্তিতেসে দিয়া চিত, গোঁষ! হরি গুণ নান শীত, 
সকল শান এছিসে সার বচন ॥ , 

[ইতি নিষ্কান্তাঃ | 
যৰমিক! গভন । ৃ 

রামনবমী, নাক সম্পূর্ণ । 
প্রাহাীজাস্. 












